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ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್, 
ಜೀನನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಲೇಖಕರು; 

ಎನ್. ಎಸ್. ನೀರಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, (ಆನರ್) 

ನೈ ಸೂರು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಖೆ. 

ಅಕ್ಟೋಬರ” ೧೯೪೫ ಟೆಕೆ ಗ-ಗಿ೨-6 



ಮ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಕಾದಿರಿಸಿದೆ 

ಮೊದಲನೆಯ ಮುದ್ರಣ ೧೯೪೫ 

ಮುದ್ರಕರು: 

ಆರ್, ಒನ್, ಹಬ್ಬು 
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ಆಹಾ ಪ್ರಸ್, ಸೀಲಗಿರಿ ಸೋಡ್, 

ಮೈ ಸೂರು 



ಮೂಡಲ ಪಾಪ 

ವೌನದಿದ ಬಾಳಿ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಯನೆ ಬ್ರಿ ಸಿದ 

ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಚಕ ೯ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ. ಆವನು ತನ್ನ 

ವಿಕಾಸತತ್ತ ನನ್ನು ಕಟ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟನಂತರ ಕ ಜ್ಞಾನ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲವಕಾಶ 

ವಾಯಿತು. ಆ ತತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರಗಗಳ ಮೇಲೂ 

ಬಿದ್ದ. ಹೊಸದೊಂದು ಅಭಾ ಸಕ್ರವ.ವೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯ 

ವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅದರ ಹ. ಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತಾದಿ ಕ್ರವ.ದೀದ ಅಭ್ಯಾಸಿ 

ಸ್ನ ಮೊದಲಾದ ದು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ. ಪ್ರ (ಲಾಗಿ ದಾರ್ವಿನಿ” 

ಆದರ್ಶನಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವನ ಸಂತನೀಧನೆಯ ದೃಷಿಧ್ಸೈ ಯೆಗಬು ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೇಲ ಕ್ರಿಯ ಯಾಗಿ ಸರಿ ೫0 ನಿಸ ಸರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಳ 

ನಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾರ್ನಿನ್ನನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚರಸ ರಣೀಯ' ವಾದ.ದ.. 

OE ರಣಸಟಿಗ ನಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನ 

ನುಭವಿಸಿ, ನುಹಾಸುರುಸರಾಗ.ವರು. ಅವರ 

ಅನುಭವ ಮತ್ತು ದೃನ್ಟಿಫೈ! ನಗಳ ಪರಿಚಯವೇ ಒಂದ. ದೊಡ ಜ್ಞಾನ. 

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಸ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಆನೇ: 5ಸ್ಟೊಂ ದು 

ಪ್ರಧಾನವ್ಲಿ; ಜನತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣದ್ಭಸ್ಸ್ಯಾಯ ದ ಅನರ. ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ 

ಗಳ. ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಸಣೇಯವಾದವು ಆದ.ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಜೀವನ 

ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವಂತೆ ಸಂಶೋಧನಾಂಶಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ 

ಕೊಟ್ಟು ಕಥನಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆ. 

ನಿಲ್ಲಾನಿಗಳ ಜೀವನಿಕಥನಗಳು ನನ್ನು ಸಾಹಿತೃದೇನಿಗೆ ಹೊಸ 
ಭರಣ. “ತೆಗೆ ನಿಷ್ಕ icin ಹಿಬ್ದಾ MEN ಥೆ 
ಗಿಂಧಿಗಳೆ ಕೂ. ಎಳ.ಕ್ಕಿನೆ 

ನಾನು ರಿತ ಕೊಳ್ಳೆ ಬೀಕು. ಶಕಲಾವ ಸ. ao ನ. ನಾಡ ನೂ 

ನನ್ನು ಸಾರಿದಾತೆ ವಟ ಬಾನಿಕ ಗಂಭಃಳೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಂದು ನಾಡವ ಕ್ಸ 
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ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನವ್ರೇವು ಹುಟ್ಟುವಂತಾಗಬೇಕ.. ನ್ಯೂಟನ್, ಫಾಸ್ಟರ್, 

ಲಿಸ್ಟರ್, ಜೆನ್ನರ್, ಮಾರ್ಕೊಥಿ ಮಂತಾದವರ ಜೀವನಕಥನಗಳು ಅದಷ್ಟು 
ಬೇಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚ.ರವಾಗಲೆಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರೈ ಸುವ. 

ಗ್ರಂಧದ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರಾಜ 

ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಾದಿತೃನಿಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ದಯನಾಲಿಸಿ 

ಉತ್ತ್ರೇಜನನಿತ್ತುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಚರಖಣಿ. 

“ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆದಷ್ಟ ಬೇಗ ಅಂದವಾಗಿ ವ..ದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಷಾ 

ಮುದ್ರಣಾಲಯದವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. 

ದ. ೧೦೨-೧೯೪೫, 

೧೩, | ಎನ್. ಎಸ್. ನೀರಪ್ಪ 
ಮೈಸೂರು 



ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ ಕವಗ? 



ವಿ 

ಜತ್ತ ತತ್ತ 

| C, 

2 ಐ 

ವಿಷಯ ಸೂಚಿಕೆ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರಸಂಚದ ಮೂವರು ಮಹಾವೃಕ್ತಿಗಳು 

ಡಾರ್ನಿನ್ನ % ವ.ನೆತನ, ಬಾಲ್ಯ ವ.ತ್ತ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ 

ಬೀಗಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾತ್ರೆ 

ಸ ಬುದ ವಿಜ್ ನಿ 
ಒಮ ೧ 2 

ಜೀವ ಜಾತಿಗಳ ಹೆ.ಟು 

ನಿಕಸನ ದರ್ಶನ 

ಮಾನವನ ಉಗಮೋತ್ಸವನ 

ಇತರ ಸಂಶೋಧನೆ ನೆಗಳು 

ಸೇಶೋಧನಾಲಯದಲಿ ಸ 

. ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ, ಮರಣ ವತ್ತ ಅಂತ್ರ ಸಂ -, 
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೧. ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂವರು ಮಹಾವೃಕ್ತಿಗಳು 

ವಿಚಾಕಸನ್ಮತವೂ ಸುವೃವಸ್ತಿತನೂ ಆದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಟ್ಟ? ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯ 

ಬೇಕ. ಮೊದಲು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸು 

ವ್ರದ ಆಗ ಹೆ ಬರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ವೀಕ್ರಿಸ. ವುದ; 

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಂತರ ಇನೆರಡಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯ ತಕ್ಕ 

ವಿಷಯ. ಇಲಿಯೊಂದನ್ನು ಗಾಳಿ ಹೋಗದ ಗಾಜಿನ 

ವಾತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಚ್ಚಿ ದಾಗ ಅದು ಗಾಳಿಯಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿ ನನಂತರ 

ಹೊರಾಡಿ ಸಾಯುವುದನ್ನು ವೀನ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು 

ವ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು £ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಗಾಳಿಯಿದಿದ್ದ ರೆ ವ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯುವುವೆಂ ದು 

ಒಂದ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರೂಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ ವೆ 

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ.ಬರೆ.ವ ವಿವಿಧವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ದೃಶ್ಯಗಳಗೂ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಯವಮಗಳನ್ನು ಕಂಡ. ಹಿಡಿದು ಆ ವೂಲಕ ಆ 

ನಿಯಮಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯ ಂದ ಆದಷ್ಟು ಸ.ಲಭಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು 

ವಿವರಿಸುವುದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ. ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ 
ನೋಡಿ ಅರಿತ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳ ಬೆಂಬಲ ಆ ವರ್ಣನೆಗಿರುವು 

ದಲ್ಲದೆ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇರುವ ರೀತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜ್ಜು ನೋನಾಸನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳುಂಟಿ.. 

ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ವಿಷ ದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಂತೃ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಲು 

ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿರಂತನವೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಿತಿ 

ಯಲ್ಲೇ ಇಡೆ ಮತದ ಗ.ರಿಯೇ ಬೇರೆ. ನವ್ಮ ಎ ನಂಚಜ್ಞಾ ನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ 

ಅಕೀತವಾಗಿರುವ ಹಲವಂಗಗಳನ್ನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದೃಸ್ನಿಯಿಂದ ಅರಿತು 

ಕೊಳ್ಳು ವುದು ಮತತತ್ತಮೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಎಲ್ಲ 9 ನತಗಳೂ ಆತಿ 

ಮಾನುಷ ಪ್ರಪಂಚವುಂಟೆೊಂದೊ ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಈ ಭೂನಿಗೆ 
೧ 
ಈ 

ಏಜಾ ನ ಮತು 
೧೧ ಇದಿ 

ಮತ 
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ಸುಬಂಧಿಸಿದ ನಿವಿಧಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ 

ವಾಗುವುವೆಂದೂ ತಿಳಿಯುವುವು. ಮತಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವಾಗಿ ಆಂತ್ರಸಿದ್ದಾಂತದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವ.ತಧರ್ಮೋಸಾಸನೆಗೆ 

ನಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗನಿಲ್ಲ; ಆನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳುಂಟ ಮೇಲೆ ವಿವರಿ 

ಸಿದ ದೃಷ್ಠಿ ಯಿಂದ ವಿಬ್ಲೂನ ವತ್ತು ಮತ ಉತ್ತ್ಸರ-ದಸ್ತಿಣ 

ಯಾಗೆ. rN ಜನಜೀವನದ ಮೇರೆ ಮಠಧರ್ಮದ ಪಾಡ ಅಗಾಧವಾಗಿ 

ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದು ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿ.ಂ ದ ಹುಟ್ಟಿದ ವಹಾಚಾನ 

ಗಳಲ್ಲೊ ದೆಂದು ಹೇಳುವರು. 

ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಫಲಿ ತಾಂಕಗಳ ಬೆಂಬಲದ 

ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಿವರ್ಕಿಸ.ಪುದಕ್ಕೆ ವಿಜಾ ನದೃಷ್ಟಿ ಯನ್ನು 

ತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬಾಳ.ತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ನಿಚ್ಛಾನಯ.ಗವೆಂದು 

ಹೇಳ. ವ್ರದ-ಂಟಿ.. piss ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿ 

ವಿಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ದುದು ವಿಜ್ಞಾ ತು ವಲ್ಲವೆಂದು ಆರ್ಥವಾಗಬಹುದು. 

ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೀಳಿಗೆಯವರು ಇಂದಿನವರಾದ 

ನಮ್ಮನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಸ.ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆಂದರೆ ಹಿಂದಿ 

ನವರನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ. ಕೊಂಡಾಗ ಇಂದಿನವರು ಹೆಚ್ಚ, ವಿಜ್ಞಾನಿ 

ಗಳೆಂದು ಹೇಳೆಬಹೆದು. ಹಾಗಾದರೆ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ ಸ ನದೃಷ್ಟಿ ಎಂದು 

ಹ. ಬ್ರ ತೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ 

ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಯುಗಳ್ಕೆ' ಕಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದಿ ಮಾನವನಿಗೆ ನಿಚಾರಬುದ್ಧಿ 

ಅಂಕುರಿಸಿದಂದಿಸಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾ ನದೃಸ್ಟಿ ಸಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ 

ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಬಹುದು. ಐ ಕೂರ ಜನಿಂದ ಮಾನನತ್ತ ಮೂಡಿ 

ದಂತೆ ವಿಚಾರಬಂದ್ದಿ ಯೂ ಸ್ತು ರಿ ಸಿರಬೇಕ.. 

ವಿಜ್ಞಾ _ನಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾದ ಜ್ಲಾನಶಾಖೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭ 

ವಾದುದು ಮಾತ್ರ ಲಜ್ ರತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಿಂದ. ಸೂ 

ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾ ಕೊಟ್ಟು, ಓದ್ಯೋಗಿಕ ಪ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 

ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇರವನ್ನು EC ಹದಿನೆಂಟನೆಯ 

ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯ್ಯಕಾಲದಿಂದೀಚೆಗೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಸ್ಟಿ ನವರ ಕಾಲದಿಂದ 
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ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈ ದ.-ಹೆದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾ 

ಕ್ರಾಂತಿಯ ನವೋದಯದ ಕಾಲದವರೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. 

ಹಾಗೆಯ ಓದ್ಯೊ (ಗಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಯಾವ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ದೊರೆಕಿರ 

ಲಿಲ್ಲ. ಆದಿಮ ಇವನಿಗೆ ವಾಕ ಕ್ರಿ ಬಂದ ನೆೇಲೈೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ 

ಕೂಳ್ಳ ವುದು, ನೃವಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಡ.ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು 

ನಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ಹ ತಾದ ಕೆಲಸಗಳ. ಕಿಳಿದ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದ. 

ಒಂದಿರಬೇಕು.. ಆವನು ಸಮಾಜಜೀವಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 

ಕೊಳ, ೨ ಸುವ ಎ. ಪದ ದಾರ್ಧಗಳನ್ನು ತಂ:ರಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ವುದು 

ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನರಿತಂತೆ ಆನ ಜೀವನ ಒಂದು ಕೃಮವಾದ 

ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇನೆಷದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಸಂ ಸ್ಫತಿ ಬೆಳೆದು, ಮದ್ದು-ಗ.ಂಡ.ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಮ.ಂತಾದವು ಗೊತ್ತಾದಂತೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ.ಭನ 

ಹೆಚ ಚ್ಹುತ್ತಾ ಒಂದ ನ್ರ. ಓೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಾನನಸಮಾಜದ ಆಡಳಿತ 

ಕ್ನಾ ಸರ್ಕಾರನೇರ್ಪಟ್ಟಿ ತು ಕಿಲ ತಂತೀವಾರ್ಶಿ ಮಂತಾದ ವಾಹನ 

ಸೌಕರೃಗಳಾದಂತೆ ನಾಡಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವಿದು ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಣ 

ಆಡಳಿತಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳ.ವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದಿತು. ಇವೆಲ್ಲ 
ದರ ಆವಶೃಕತೆಗಾಗಿ "ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳ. ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭ 

ವಾದುವು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾ ಯಕನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಜೀವನಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟು ವುದೇ ನಿಜ್ಞಾನೆಯುಗದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ 

ಲಕ್ಷಣವಾಯಿ.ತು. 

ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ.ದನ್ನು ಮೂರು 

ಫಟಿ ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ aL EMR PD ಚೀನ ಗಿ ಗ್ರೀಕರು ಕ್ಟ 

ಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ ರೆಂಬದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಡೆದ ಜು ಆದರೆ ಸವ 

ಕೇತ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರು. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವರು 

ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆಂದರೆ ರೇಖಾಗಣಿತ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾ ತ್ರ. 
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ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದೇ ಹೊರತು ಸೂರ್ಯ ಸುತ್ತು 

ವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರು ಗ್ರೀಕರೇ. ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಾದ ಅರಿಸ್ಟಾಟ್ಟ್ಸ್ 

(ಕ್ರಿ ಪೂ ೩೮೪-೩೨೨) ಎಂಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಒಂದ. ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿ ಸಾಗಿ, 

ಭೂವಿ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಚಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ತುವು 

ಗ್ರೀಕರು ದೆಂದು ವಿನಂಸಿ ನಿರೂಪ ಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದನು. 

ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಾಧುವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ನಿರೂಪಣೆಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಕಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನ ನಂತರ ಬರೆ 

ದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಗ್ರೀಕರು ತತ್ತಗಳೆನ್ನೂ ನಿಯವ.ಗಳೆನ್ನೂ 

ನಿರೂಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ತತ್ವ 

ಗಳನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶಗಕೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ರಿಸ. ವುದ, ವಾಪಕರವೆಂದ. ಅನೇಕರ. ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಿ. ಪೂ. 

ಭಾ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬನುಕದ್ದ ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ಎಂಬಾತನೇ 

$9 ಚೀನ ಗೀಕರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ವಿಜ ತ್ಸ ನಿಯೆನ್ನಬೇಕು. ಅವನು ಪದಾರ್ಥ 

ಹ್ಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವ..ಳ. ಗಿದಾಗ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಡವೆ.ಯೂಗ.ವುದೆಂದೂ, ಹಾಗೆ 

ಕಡಮೆಯಾದ ಭಾರ, ಆ ಸದಾರ್ಥದ ಗಾತ್ರದ ನೀರಿನ ಭಾರಕ್ಕೆ ಸಮನೆಂದೂ 

ವ.ಹತ್ತರವಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವವೊಂದನ್ನ ಕಂಡ-ಹಿಡಿದು ಪ್ರಯೋಗ 

ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನೋಡಿದನು. ಆದ.ದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ 

ಪರಿಶೀಲನಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಗ್ರೀಕ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ.ದು ಆರ್ಕೆವಿ:ಡೀಸನಿಂದೀ 

ಚಿಗೆ. ಆದರೆ ಆನತ ನಿಜ್ಞಾ ನ ದೃಷ್ಟಿ ಗ್ರೀಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಹಸ್ರ 

ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬೆಳೆಯದೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿತುಬಟ್ಟಿ ತು. ಈ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ 

ಅಪವಿತ್ರವೂ ನಾಸ್ತಿ ಕವೂ ಎಂದು ಮತನೀಕದನರೆ. ಖಂಡಿಸಿದುದೇ ಇದಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣವೆನ್ನಬಹ.ದ.. 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನದೃಸ್ಟಿ ಸಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅ ನೆರವಾದ 

ಇತರರಲ್ಲಿ ಅರಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲೆ ಕ್ಲಿ ಸಬಹುದು. ಕ್ರ. 1 ೬ ನೆಯ 

ಶತಮಾನ ನಗಳಲ್ಲೇ ಹಿಂದೊಸಾ ನದ ಜನರಿಗೆ ಮೈ ದೃ ಶಾಸ್ತ್ರ ವನಸ್ಸ ತಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸರಚೆಯವಿತೆ, ಸ 

ಅರಬರು ಅನರೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ 

ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ 
ಶ. ೨ 

ಅರಬರು 
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ಆವುಗಳನ್ನು ಕಲಿತ.ಕೊಂಡರೆಂದೊ ಹೇಳ.ವರು. ಅರಬರಲ್ಲಿ “ ಆಲ್ವಿವಿ. ಕೆ 

ಗಳೆಂಬ ರಸವಿದ್ಛೋವಾಸಕರು ನ 104 ಸಾಮಾನ್ಯಲೋಹ 

ಗಳನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹೆ.ದೆಂಬ 

ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ತ.ಂಬ ) ಇತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಧವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗ 

ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತತ್ವ ನಿರೂನಣೆಯ ಕಣೆ 
ಹೆಚ್ಚ ಗವುನಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಕೆದಕಿ ಬೆದಕಿ ಪ್ರಯೋಗ 

ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ. 'ತ.ಂಬ ಒಳ ಯಾವ ಸಾ ಅದಲ್ಲಿ 
ಯ ಇೂರೋಪು ಮತನಸೀಠದನರ ಕರಿಣಶಾಸನಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಜೀವನ 

ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಸನಿದೈೆಯ ಚಟಿದಿಂದ ಅರಬರು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 

ರಸ್ಮರಣೀಯವಾದ.ದು. ಹದಿನೈ ದು-ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 

ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯೆದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನವೋದಯ ವುಂಟಾದ 

ಮೇಲೆ ಅರಬರು ಹಾಕಿದ್ದ ರಸವಿದ್ಯೆ ಯ ತಳಹದಿಯಮೇಲೆ ರಸಾಯನ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಭವ್ಯ ಜ್ಞಾ ನವ. ಂದಿರವನ್ನು ನನ ೯ಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳ 

ಬಾಜು 

2” pl 

ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಕಡೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರಬರಿಗೆ 
ತತ್ವನಿರೂಸಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಯೂರೋಪಿನ ನವಜನಾಂಗ ಇವ 

ರಿಬ್ಬರ ಸತ್ವಗಳನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮವಾದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ 

ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡ. ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳ 

ಯೂರೋಪಿನವರು ಕನ್ನು ಕಂಡಿತು ಯೂರೋನಿನಲ್ಲ. ಬಾದ ನವೋದಯದ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಸರ 

ಭಾವನೆ ಮೂಡಿ, ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ವಿಚಾರಸಮ್ಮತವೇ ಎಂದು ನಿಮರ್ಶೆ 

ಗೆಡೆಗೊಟ್ಟಿ ತು. ಹೀಗೆ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ ಎರಡು ಸಹಸ್ರ 
ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಠಿತವಾಗಿದ್ದು pe ಮೈ ವಿದ್ಯ ದ್ದೆ (ಗದಿಂದ ಬೆಳೆ 

ಯುವಂತಾಯಿತು. ನವೋದಯ ಕಾಲದ ವಿಜ ನಕ್ಷೇತ್ರ ದ ಮಹಾವೃ ತ್ರ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಯನಾ ರ್ರೊ ಮತ್ತು ಠೋಪರ್ನಿ ಕಸ” ಎಂಬಿಬ್ಬ ಸ್ಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ 

ಬಹುದು. ಲಿಯನಾರ್ಡೊ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ಗತಕಾಲದ ಪ್ರಾಣಿ 
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ಗಳ ಅವಯವರೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಈ ದಿನದ 

ಆದೇ ಜಾತಿಯ ವ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇದ್ದ ಸಾಮ್ಯಾಸಾಮೃ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟು, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಜೀವಜಾತಿಗಳು ಸಿ ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ವೆಂಬ ದನ್ನು ಪ್ರಚ.ರಪಡಿಸಿದನು. ಕೋಪರ್ನಿ ಕಸ್ಪನ. ಅರಿಸ್ಬಾಟ್ಲಿನ ತತ್ತ 

ವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ NE ಬೈ ಬಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿದೆ ಹಲವ" ವಾಕ್ತ ಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳೆಂದು 

ತೋರಿಸಿದನು. ಅವರನಂತರ ೧೫೬೪ರಿಂದ ೧೬ ವ ಬದುಕಿದ್ದ 

ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಎಂಬ ರೋಮಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಿಂದಿನ 

ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಆರಿಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಆ ಚಾರ್ಯ ಪುರ.ಷರ 

ತತ್ವಟ್ಲಾನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವನ 

ಸವ ಕಾಲೀನನಾದ ಕೆಪ್ಲರ್ ಎಂಬ ವ. ತ್ರೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅನನ ಆ 

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹ.ವಾಗಿ ನೆರವಾದನು. 'ಅರಿಸ್ಟಾಟ್ ತ ನುಡಿದಿದ್ದ 

" ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರೃನ ಸುತ್ತ ಚಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿ 

ಸುತ್ತುತ್ತವೆ? ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಆ ಅಆಂಡಾಕಾರವಾಗಿ 

ಸುತ್ತತ್ತವೆಂದೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. «ಅತಿಮಾನುಷವೂ ದೈವಾಂಶವೂ 
ಎಂದು ಗಣಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಹಗಳು ವಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುತು ವುದೆಂದರೇನು?]' 

ಎಂದೆ ಸಮಾಜ ಆಗ್ರಹೆಗೊಂಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ದೂರ 

ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಗ್ರಹ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ 

ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನವರ ಹಲವು ಅಲ 

ವ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದನ.. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕರು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗ 

ಸರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ವಾಪಕರವೆಂದ. ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ರೋ ಆ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ಅವನು 

ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗೆಲಿಲಿಯೋವಿನ ದೂರದ ರ್ಶಕಯಂ ಂತ್ರವೇ ತಪ್ಪು 

ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದು ಸಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಟಸಿದರು. ಅವನನ್ನು `್ಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ 
ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲನ.ವಾಗಿದ್ದ ನಿಚಾರಪ್ರೇವ.ನನ್ನು ತಡೆಯ 

ಲಾಗಲಿನ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೇವಲ ಒಂದ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆದು 

ಯಾರೂ ಭಾನಿಸಲ್ಲಿ. ಅದು ವ.ತಪೀರದನರು ವಿಚಾರಪರರ ನೋಲೆಕ್ಕಿದ 

ಗದಾಭಾತವೆಂದು ಗಣನೆಗೆ ಬುತು. ಆಗ ಯೂಕೋನಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋನಿ 

ನುಥ ಪ್ರಗತಿಸರ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ. ಕೆಲನೇ ಮಂದಿ ಇದ್ದರೆಂದೂ ಅವರೆಲ್ಲ 
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ರನ್ನೂ ಶಿಶುತ್ವದಲ್ಲೇ WE ಪಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹು 

ವಾಗಿ ಕುರಿತವಾಗುತ್ತಿ ಕ್ರೈಂದೂ ಘಲನರು ಹೇಳುವರು. ಹೇಗೇ ಆಗಲಿ, 

ನಮೋದಯದನಂತರೆ ಎಚ್ಚ ರಗೊಂಡ ಯೂರೋಪು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆ 

ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ರಿಣ ವಾಗಿ ಬೆದಕಿ ನೋಡಲು ಶಕ್ತ ವಾಯಿತು; ವಿಜ್ಞಾನ 
ಯುಗದ ಅರುಣೋದಯ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಮ ಯಿತು. 

ಮತಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೇಕರು ಹೊಸದೃಃ ಸ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿ 

ದ್ದ ಚ ಒಳಗೊಳಗೆ ಅದರ ಸತ್ಯ ದೃ ಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಯೇ ಇದ್ದ ರು. ಗೆಲಿಲಿ 

ಯೋವಿನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕಂಡ. ಕ್ರ ಕೆ ಕ ಗ ವಿಜ್ಞಾ ನದೃಷ್ಟಿ ಸಿ ಬೆಳೆಯಲ 

ವಕಾಶವಾಯಿತು. ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಯಂ ದ "ನೋಡಿದರಿ ಸಂಜ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಯುಗದ ಪಿತಾಮಹನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. | 

ವಿಚ್ಛಾನಯುಗದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೀಮಾಪುರಪನೆಸಿಸಿಕೊಂಡ ನ್ಯೂಟನ್ 

(ಕ್ರಿ. ಶೆ. ೧೬೪೨-೧೭೨೭) ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಸತ್ತವರ್ನನೇ ಹೆ.ಟ್ಟಿದನು. 

ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳೂ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣ ರಕ್ತಿ ಗೊಳಸಟ್ಟು 

ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲಸುತ್ತ ವೇಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ.ದಲ್ಲತೆ ಅನನ. ಚ 

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ತನ್ನ ಮೂರು ವಿಖ್ಯಾತ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಹಾ ಸಾಧಿಸಿಲಾಗದಿದ್ದ ಆಥನ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಹಲವಂಶ 

ಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದನು. 
ಅಂದಿನವಕೆಗೂ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಹತ್ತರ ಸುಕೋಧನೆಗಳಾಗಿ 

ರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ 

ದ.ಹಿ,ಯಿಂದ ಪರಿಹಾರಗೊಂಡಿರಲಿಲ. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಡಾರ್ನಿನ್ ಲ ಫ್ರೀ 

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ” ನೆರವೇರಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಯ-ಗದ 

ವ.ತ್ತೊಬ್ಬ ಸೀಮಾಪುರುಷನೆನಿಸಿಕೊಂಡನು. 



೨. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮನೆತನ, ಬಾಲ್ಯ ಮೆತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 

ಕ್ರಿಸ್ಮಶಕ ೧೮೦೯ ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರನೇಕರು ಜನ್ಮ 

ಸೆತ್ತಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ 

ಹ.ರುಪನ್ನು ತಂಬಿ, ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ರಾಜಕಾರಣ ಪಟು 

ಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿ ಜಗದ್ದಿಖ್ಯಾತರಾದ- ಏಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂರ್ಕ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಡ್ ರ್ಟ 

ಉದಿಸಿದುದು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ. ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಗನದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವತಾರೆಯಂತೆ 

ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕವಿಪುಂಗನ ಟೆನ್ನಿಸನ್ನನೂ, ಫಿಟ್ ಜರಾಲ್ಕ್, ಎಡ್ಲರ್ 

ಅಲ್ಲನ್ ಪೋ, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಸಾಹಿತಿಗಳೂ, ಜರ್ಮನಿಯ ಸಂಗೀತ ವಿಶಾರದನಾದ ವೆ.ಂಡಲ್ಷಾನನೂ 

ಹುಟ್ಟಿ ದುದು ಆ ವರ್ಷವೇ. ಲಿಂಕನ್ನನು ಹುಟ್ಟದ ದಿನವೇ ಚಾರ್ಲ್ 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನೂ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಡಾರ್ವಿನ್ನನನ್ನು ಮೇಲಣ ಯಾನ 
ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೊಡನೆಯೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ದಿನ ಉದಿಸಿದ 

ಲಿಂಕನ್ನ ನೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ 
ದಾಸ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡಿ ಲಿಂಕನ್ನನು ಮಾನವ ಕುಲೋದ್ಸಾರಕ 

ನಾದಂತೆ ಡಾರ್ನಿನ್ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನಮನವನ್ನು ಬಿಗಿದಿದ್ದ 

ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಹರಿದು ಜ್ಞಾನಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದುದು ಯೂರೋಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿ 

ಹಾಸದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದಿಗಾಗಲೇ ವಿಜ್ಞಾ ನದೃಷ್ಟಿ ಜೀವನದ 

ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳ ವೆೋೇಲೂ ಬಿದ್ದು ನಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಯ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 
ಹೊಸ ಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದು ಹೊಸಹೊಸ ಜೀನನ ಮಾರ್ಗಗಳು 

ಗೋಚರನಾಗಲು ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ರಮಗಳು 

ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ನವೋದಯದ ಹೊಂಬೆಳಕು ಬೀಳಲ 

ನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಹುದುಗಿ ತುಕ್ಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ 

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಯಾವ ವಿಷಯ 

ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದನ್ನು ನಿಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, 

ವಿಜ್ಞಾ ನಸಮ್ಮತವಾದುದೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಲ ಒದಗಿತು. ಸನಾತನ 
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ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಗಣಿಸಿದ್ದ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ 

ವಾಗಿ ಸ ಅವುಗಳ ಪೊಳ್ಳುತನ ಹೊರಬೀಳಲು ಅವಕಾಶ 

ವಾಯಿತು. ನವಜೀವನರಂಗದಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ 
ದೊರೆಯಿತು. ಆಂದಿನವಕೆಗೂ ಜನರ ತತ್ವ ದೃ ಸಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದ ಮತ 

ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಹ! ನಿಂತಿತು. ಮಾನವನಿಗೂ 

ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಇರುವ ನಿಜವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು, 

ಜೀವ ಜಡಗಳಿಗಿರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಆಗಲೇ 

ಅಂಕುರವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಹೊಸ 

ತತ್ವದೃಷ್ಟಿ ಯೊಂದು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿತು... ಅಂಥ ಪರಿವರ್ತನ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜನ್ಮ ವೆತ್ತಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ 

ವಿಜ್ಞಾ ನರಂಗದ್ಲಿ ದುಡಿದು ಮೌನ ವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ 

ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರಿ ಮಹಾಪುರುಷನಾದನು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಲಿಂರ್ಕಸ್ಟೆರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಹದಿ 
ನಾರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಭಷ ಸಂಡಿನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ 

ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಪ್ರಖ್ಯಾ ತರಾ ಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಾಮ್ಹೆಲ್ಲನ ಕಾಲ 

ದಿಂದ ಆ ವಂಶದ ಮೂರು ಸಂತತಿಯವರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ತ ರ್ 

ಚು ಯನ್ನ ವಲುಬಿಸಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದು ದಲ್ಲದೆ ರಾ ಸೂರ್ನಿಕರು ವೃತ್ತಿ ಯನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ರಾಜ 

ಕೀಯರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು, ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಅಖಂಡ 

ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಂಟುಮಾಡಿದ್ದ ರು. ಆ ಮನೆತನದ ಮೂರನೆಯ ಸಂತತಿ 

ಯವನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟ ರ್ ವೃ ತ್ತಿಯನ್ನುಳಿದು ವಿಜ್ಞಾನಕಾತರನಾಗಿ 

ಎಲ್ಸ್ಟೈ ನ” ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು HEIL ಗ್ರಾಮ 
ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿದನು. ಆವನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಹಿತೃಪ್ತೆ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದುದ್ದಲ್ಲದಿ 

ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಭಿರುಚೆಯುಳ್ಳ ವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಸುಸುಸ್ಯೃತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 

ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಕಿರಿಯವನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಡೆದ ಇರಾಸ್ಮಸ” 

ಡಾರ್ವಿನ', 

ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕನ ತಾತನಾದ ಇರಾಸ್ಮಸ್ಸನು ೧೮ ನೆಯ ಶತ 
ನಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಎಂಬ ನಗ ಗೆದಲ್ಲಿ ಷಿ ಿದ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. 



೧೦ ಚಾರ್ಲ್ ೯ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಅವನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಣ ಊರಿನ ಜನರ ಅನು 

ರಾಗವನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿ 'ಸೆಯನ್ನೂ ' ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಆಗ 

ಇರಾಸ್ಮಸ್ ಡಾರ್ನೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮಾ ್ರಾಟನಾಗಿದ್ದ "ಮೂಂನೆಯೆ ಜಾರ್ಜನೇ 

ಅವನ ಪ್ರತಿಭಾಶಕೆಗೂ ಕಾರ್ಯಚತುರತೆಗೂ ಮೆಚ್ಚಿ 

ಲಂಡನ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಅರಮನೆಯ ನೆ ೈದ್ಯನಾಗಿರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದನು. 

ಆದರೆ ಇರಾಸ ಸ ಮು ಲಿಚ್ಫಿ ಲ್ಲಿ, ನಲ್ಲೊಂದು ಸನ್ಯಾಲಯವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಸಂಶೆರೀಧನೆ ನಡಸುತ್ತಿ ದ್ದು ದರಿಂದ ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ವಿನಾಹ 

ವಾಗುವನಕೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ಸರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಸಥನನ್ನು ಹಿಡಿದ. ವಿಖ್ಯಾತ 

ರಾದವರಲ್ಲಿ ಇರಾಸ್ಮಸ್ಥ ಸ್ಸನೇ ಸೊದಲನೆಯನನ.. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದರೆ 

ತುಂಬ ವ್ರೇಮ. ಆದರಲ್ಲಡಗಿರ. ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹ.ಡ.ಕು 

ತ್ತಿದ್ದನು: ಒಂದು ಕ ಕಡೆ ಸಸ್ಯ ವ.ತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಂಗರಚನಾದಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾ ನ ದೃ ಪ್ಟಿಯಿಂ ದಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯ ತತ್ವಾರ್ಥ 

ಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯದ್ಟಿ ತ ಪ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ನು. * ಸಸ್ಯಾಲಯ' 

ಎಂಬ ತನ್ನ ಗ್ರಂಧವೊಂದಲಲ್ಲ ಸಸ ವಿಜ್ಞಾ ನನನ್ನು ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 

ಹಾಡಿರುವನು. 6 ನಿಸರ್ಗದೇಗುಲ' ಸ ಇನ್ನೊಂದ. ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಾ 

ಜದ ಹುಟ್ಟನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವರು. € ಜೀವ ಜಂತುಗಳ ನಿಯವ.' ವೆಂಬ 

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಗ್ರೇಧನನ್ನು ವಚನದಲ್ಲೂ ರಚಿಸಿರ,ವನು. ಹೀಗೆ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಒಬ್ಬ ನಲ್ಲಿ ಖೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಪರೂಪ. 

ನೇಲಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಷಯನನ್ನು ಇವ್ಯವಸ್ತು ನನ್ನಾ! ಗಿ Wes 
ಕೃತಿ ನೀರಸ ಸವಾಗುವುದೆ:ದ. ಅನೇಕರು ಭಾ ಏಿಸುವರು. ರಾಸ್ಮಸ್ಸನು ತನ್ನ 

ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾ ಜ| ಅಂಗ್ಲ. 
ಸಾಮ್ರಾಟನ ಆಶ್ರಯದ ಕವಿಯಾಗಿ ವನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದನು. 

ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲವನು ಉತ್ತಮ ಕನಿಯೆ.ನಿಸದಿದ್ದರೂ ಅವನ ಕವಿತೆಗಳು 
ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿನವು ಜರ್ಮನಿಯ ಕೀರ್ತಿಯ ಕವೀಶ್ವರನಾದ ಗಯಟಿ 

ಯಂತೆ ಇರಾಸ್ಮಸ್ಸನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಸರಳರೂಪದಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು 

ತಾಳಿತೆಂಬ ನಿಕಾಸದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿರುನನು, ಅನನ 



ಚಾಲರ್ಕ್ಯ ಡಾರ್ವಿನ್ ೧ಗಿ 

ಕಾವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾದೇನಿಯೂ ನಿಜ್ಞಾನ ದೇನಿಯೂ ಸಮ್ಮಿಳಿತರಾಗಿ 

ಒಗ್ಗೊ ರಲಿನಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನ 

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲನೇಕರು "ಜೀವಿಗಳು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲೇ 

ಇನೆ? ಎಂಬ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅಂಥ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾಸ್ಮಸ್ಸನು ಮತವಾದಿಗಳ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೆದರದೆ « ಸೃಷ್ಟಿ 

ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕವಾದ.ದು' ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸೂದಿಸಿ ಜೈ 

ಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಿಂತನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಂದ 

ಬಜ ಪತನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳ ಲು ಕಾಲವೂ ಸಿದ ವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆತನು 

ಸಲಹೆಯ ಹತ ದಲಿ ಪ್ರ ತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ ವಿಕಾಸ ತತ್ವವನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನನ 

ಮೊಮ ಗನೇ ಸಿದ್ಧಾ 'ಂತನಡಿಸಿ ಸ ಸ್ರ ಚಾರಮಾಡಿದುದು ಆಶ್ಚ ಭೆ ವೆನಿಸುತ್ತ ಜಿ 

ಇರಾಸ್ಮಸ್ಸ ಸನ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮೇರಿ ಓವಾಲ್ಹಳ 

ಹೊಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾರಿಂಗ" ಡಾರ್ನಿನ್ ಹ.ಟ್ವದನು. ಅವನು ಬಾಲ್ಯ 

ದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪರಮಮಿತ್ರರಾದ ವೆಡ್ ವುಡ್" ಮನೆತನದವ 

ಕೊಡನೆ ಕಲೆತು ಆಟಸಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿ ದ್ದನು. 

ಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೋಸೇಯಿ ವೆಡ್ಡ್ ವುಡ್ ಎಂಬವನನ್ನು ಕಂಡಕೆ 
i ರಾಬರ್ಟ ನಿಗೆ ತಂಬ ಪ್ರೇಮ. ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ 

ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಸದವೀಧರನಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾ ನ ಹೊದ 

ಲಾದ ಸೇರಗಳಲಿ ಹ ರಾಬರ್ಟಿಕ ನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 

ಕೊಂಡನು. ೧೭೮೬ರಲ್ಲಿ ಹ್ರೂಸ ಸ್ಸ ರಿಯೆಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೈದ್ಯಾಲಯವನ್ನು 

ತೆರೆದು ವ ತ್ತಿನಿರತನಾದನು. ತನಗಿದ್ದ ಜನಾನುರಾಗದಿಂದಲೂ, ವೃತ್ತಿ 

ನೈಪ್ರಣ್ಯದಿದಲೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದನು. ಆದರೆ 
ಇರಾಸ್ಮಸ್ಥ ನಂತೆ ರಾಜರ್ಟನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾವ್ಯಕರೆ 

ಯಲ್ಲಾ. ಗಲಿ ಆಸಿ ಕಿ ಯಿರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀನನನನ್ನೆ ಲ್ಲ” ನೈದ್ಯವೃತ್ತಿ ಯಲ್ಲೇ 
ಕಳೆದು. ಆ ಶಾಸ ಸ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿ 

ನಲ್ಲಿ ಕೋಗನಿವಾರಣೆಯಾಗುವಡೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಸುವುದು ನೈದ್ಯನ 



೧3 ಚಾಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಪಿನ್ 

ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದು ರಾಬರ್ಟಿನು ಹೇಳುತ್ತಿ ದ್ದನ ನು. ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಜಾ ನಿ 

ಸಮಾಜಪ್ರೇಮಿ; ವೈದ್ಯ ವೃ ತ್ತಿ ಯಿಂದಲೇ `ಜೀವಿಸ ತ್ತಿ ದ್ದರೂ ಬಡಬಗ್ಗ ಗೆ 

ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುತ್ತ ಉಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ನರ ಪರಮ ಮಿತ್ರನಾದ ಜೋಸೇಯಿ ವೆಡ್ಸ್ ವುಡ್ಡನಿಗೆ ಸುಸಾನ 

ಳೆಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಅವಳು ೧೭೬೫ ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಸ್ಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹ. ಬ್ಬ, ಲಂಡನ್ನಿ 

ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಅನೇಕ ಗ ಗ ಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರತ (ಕವಾಗಿ 

ಜಾ ನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ದೇಶಾದ ್ ಯಂತವೂ ಸಂಚ 

ರಾಬರ್ಟನ ವಿವಾಹ ರಿಸಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದಳು ಅವಳ 

ತಂದೆಯ ಸಾಹಸ ಸಹನೆಗಳೂ ಶ್ರಮಸಹಿಷ್ಣುತೆಯೂ 

ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯವೂ ಅವಳಲ್ಲೂ ಮೂರ್ತಿಮತ್ತಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದು ವು. 
ರಾಬರರ್ಟಿನೂ ಅವಳೂ ಭವತಾ ಆಟವಾಡ.ತ್ತ ಒಬ್ಬ ನಿಕೊಡನೊಬ್ಬ ರು 

ಮಿಳಿತು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇರಾಸ್ಮಸ್ಸನಿಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಹುಂಬ ಆಸ ಸಕ್ತಿ. 
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷವೈದ್ಯನಾದ ರಾಬರ್ಟಿನಿಗೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಳಾದ. ಸುಸಾನಳು ತಕ್ಕ 

ಕನ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ೧೭೯೬ರಲ್ಲಿ ಖಾ ಸುಸಾನಳನ್ನು ಮದುವೆ 

ಯಾದನು. 

ಸ್ವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ಹಣದಿಂದ ಷೂ ಇ ಸ್ಪರಿಯಲ್ಲೊಂದು 

ಸ್ಥಳವನ್ನು ಡಕ ಆತನು ಹಾ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟ ಸಿದನು. 

ಅನಂತರ ಸುಸಾನಳೊಡನೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲು 

ಮಾಡಿದನು. ಇಂಥ pO ತ ದಂಸತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲ 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಜನನ ಕಳೆದಂತೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳಾದುವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ 

. ಮಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಕಾರ್ಶೈಲರ ಗೆಳೆಯ 

ನಾಗಿದ್ದನು. ತನಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕ ಯಾವ 

ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಅವನು ರಚಿಸಿದುತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿರಿಯ ಮಗನೇ 

ಚಾರ್ಲ್ ಡಾರ್ನಿನ್. ಅನನು ೧೮೦೯ ನೆಯ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೨ನೆಯ 
ದಿನಷ್ರೂ ಸ್ಸ ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. | 

ಕ ಹಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅನನ ತಾಯಿ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಲೇ 

ಇದ್ದಳು. ತನ್ನ ಗೆಳಕಿಯೊಬ್ಬ ಳಿಗೆ ಉಾಗದವೊಂದನ್ನು ಒರೆದ್ದು ಆನಳೊನ್ಮೆ 



ಚಾಲ್ ಪಾರ್ನಿನ್ ಗಿತ್ಲಿ 

ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಾರುಣ್ಯದ ಸೊಬಗಿನಲ್ಲಿರುವರು. ನಾನು ಮಾತ್ರ 
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಪಿಸುತ್ತಿರುವೆನ. ' ಎಂದು ತನ್ನ 

ತಾಯ ಮರಣ ದೇಹದ ವೇದನೆಯನ್ನು ನಿವರಿಸಿರುವಳ. ದಿನದಿನಕ್ಕೂ 

ರೋಗ ಹೆಚ್ಚ ತ್ತಾ ಬಂದು ಶರೀರ ಕೃಶವಾಗಿ ಬಲ 

ಕಡನೆಯಾಯಿತು. ಹೊರಗಡೆ "ಚವಿಸ. ವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 

ಉಳಿದು ಮಕ್ಕಳ.ಮರಿಔಳನ್ನು ವ ದ್ದಿಸುವುವು, ಅವುಗಳೊಡನೆ ಸೈಳಿದಾಡು 

ವುದು, ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಓಡಾಡುವುದ, ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರವ.ರಹಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 

ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ಒಂಬತ್ಮ ವರ್ಷ ತುಂಬುವ 

ಮನ್ನ ಸುಸಾನಳು ಕಾಲವಾದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ವ.ಕ್ಲಳೂ 

ನಾಲು ಹೆಣ್ಣು ವ.ಕೃಳೂ ಇದ್ದ ರು 

ತಾಯಿಯ ಅನಸಾನಕಾಲ ಸಮಿನಾಪಿಸು ವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಜಿ, 

ಎಂದರೆ ೧೮೧೭ನೆಯ ವರ್ಷದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ನಿನ್ನನನ್ನು ಹ್ರೂಸ್ಸರಿ 

ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯೂನಿಟೇರಯನ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಭಾ ಸ ಸಕ್ರೆ ಸೇರಿಸಿದರು 

ವೆಡ್ ಒನವುಡ್ ವ. ನೆತನದ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 ಬರಿದೆ ( ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 

ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಡಾರ್ನಿನ್ ಒಂದ. ವರ್ಷದನಂತರ ಆ 'ಶಾಲೆಯನ್ನು "ಏಟ್ಟು 

ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದನು. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾಲವಾ 
ಗುವ ಮಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಡಾರ್ವಿನ್ನನಿಗೆ ಅಸ್ಟಿಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ 

ದ್ದಳು. ಆಗ ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮುಯಲ್ ಬಟ್ಟಿ ೦” ಎಂಬ 

ವರು ಹಳೆಯ ಪಂಥದವರಾಗಿದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಡಾರ್ವಿನ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ 

ವೆಂದರೆ ತವ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಸ್ರತ್ಯೆ (ಕವಾಗಿ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ತನ ರೇಖಾ 

ಗಣಿತ ಶಾಸ ಸ್ತನನ್ನು ಅಭ್ಯಾ ಸಿಸುತ್ತಿ ದ್ಲನುತೆ. ಅಣ್ಣ ನು £ ಅವನಿಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟ 

ದೊಂದು ಜಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿ ದ ನು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಅಲ್ಲೀ ಉಳಿದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿ ದ್ದನು. ಯು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು 

ಇದನ್ನರಿತಾಗ ಶುಷ್ಕೃಪ್ರ ಯೋಗಗಳನ್ಸಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿ ದು ದಕ್ಕಾಗಿ 

ಸ್ರೂಸ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 



ಗಳ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನಿನ್ 

ಅನನನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಚ್ಛೆ ಯುಕ್ತಿ ದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಇತರರೂ 

ಅನನನ್ನು ಸೋಮಾರಿಯೆ ಜು ಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ಒಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳು 

ವುದಾದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ, ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರ್ವಿನ್ಸನಿಗಿ "ಕ. ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 

ಕೊಡುಕಿ ದ್ಹವ್ನಾ ಕರಣ ಲಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದುವು ಅವನಿಗೆ ಆಕರ್ಷ 

ಜೀಯವಾಗಿಕೆಲಲ ಹುದಗಿದ್ದ ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಲು 

ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. '` 

ಡಾರ್ವಿ ಸಿಗೆ ತನ್ನ ತಾತನ ಮತ್ತು ತಂದೆತಾಯಿ:ಗಳ ಪ್ರಕಿಭಾ 

ಶಕ್ತಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ರೇವ.ವೂ ಸೂಕ್ತೆ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇನ್ನಿತರ 

ಸದ್ಧಣಗಳೂ ವಂಶಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ವು. ತನ್ನ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರು 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ "ಕಾಸ ತತ. ದ ವಾಸನೆ ಡಾರ್ವಿ ನ್ನ್ನ 

ನಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇಮ ರಕ, ದಲ್ಲೂ ಹರಿದು ಬಂದಿತೈನ ನ್ನ ಬಹುದು. ಮಿತ ರೆ 

ಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ಧ ಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು 

ಬೆಳೆದ ವಾಶಾನರಣವೂ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಿಂದ ಕುಂ ತು ತನ್ನ ತಾಯ ತಂದೆ 

ಯಾದ ಜೋಸೇಯಿ ವೆಡ್ ವುಡ್ಡ ನು ನಿಂಗಾಣಿವಾತ್ರೆ ಚು ದೊಡ್ಮದೊಂದು 

ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮ. ಜೆ ವಿಖ್ಯಾತ ಜೀವ 

ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಗಾಲ್ವನ್, ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಹಕ್ಕಿರದ ಸಂಬಂಧಿ. 

ಮೇಲಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ವೈದ್ಯವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ವಂಶಗತ 

ವಾಗಿ ಬಂದ ಅವನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇಮ ವಾತಾನರಣದ ಕೈವಾಡದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು 

ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಯಲನಕಾಶವಾಯಿತು. ಡಾರ್ವಿನ” ಹುಟ್ಟುವ ಹೊಕ್ತಿಗೆ 

ರಾಸ್ಮ್ರಸ್ಸನು ಸತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ವು. ಆದುದರಿಂದ ಹಿರಿಯ 

ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ನಿಕಾಸವಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ತನ್ನ ತಾತನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಡಾರ್ನಿನ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಮಿಳಿತವಾಗಿರಲು ತನ್ನ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರ ಸದ್ದು ಣಗಳು ತಂದೆಯ 

ಆದರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬೆಳೆಯಲವಕಾಶವಾಯಿತು. 

- ದಾರ್ವಿನ” ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಬ್ಬಲಿಯಾದುದರಿಂದ ಅಣ ಪನ ಅಕಂ 

ಧಿರೂ ಅನನ ಆಟಪಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೆರವಾಗುತ್ತಿ ದ್ಧ ರು. ತಾಯ 



ಚಾರ್ಲ್೯ ದಾರ್ನಿನಿ* ಗಿಹಿ 

ನಿಯೋಗದಿಂದ ನೊಂದ ಅವನ ಎಳೆಯ ಹೃದಯನನ್ನು ಸಂತೈಸಲು 

ಅವಕ್ಕೆರೂ ನಡುಕಟ್ಟಿ ಬತಿದ್ದ ರು. ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ 

ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮು ಸೇರಿದ್ದ ವಿಶಾ ತ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದು 

ಕೊಂಡ. ಹೋಗಿ ಆಟನಾಡಿಸ.ವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಗೆಬಗೆ 

ಗಿಡಗಳ ಹಚ್ಚನೆಯ ಹಸುರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದ ವಿಧ ವರ್ಣದ 

ಹೂಗುತ್ತಿ ಗಳೂ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಎಳೆಯ ಮನವನ್ನಾ ಕರಿಸಿ. ಕ್ರಿದ್ದುವು. 

ಹಸುರು ಹ.ಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಗಿದ. ಚಿಮ್ಮಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು 
ನೋಡಿ ಅವನು ಹಿಗ್ಗಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನಂತೆ. ಆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರತರ 

ಸಸ್ಯಗಳೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಅವನ ಹೈದಯ.ದಲ್ಲಿ el 

ದಿನವೂ ಆವೇಶವನ್ನು ತುಂಬಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ ಸ್ಪೇಮಾಸಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ 

ತ್ರಿದ್ದು ವು; ಸಸ್ತ [ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾ ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕುಂತು ಹ ೫೫ ಕ 

ತಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ವು ಡಾರ್ವಿನ್ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ 

ವಿಖ್ಯಾತ ನಿಜ್ಞಾ ನಿಯಾದಾಗ” ತನ್ನ ಎಳೆಯ ದಿನದ ಈ ಸನಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು 
ಮಾನಸ ಪಟದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀನನದ ಗುರಿಯನ್ನು 

ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೋಷಿಸಲು ಅವೆಷ್ಟು ನೆರವಾದ ನೆಬುದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ 

ಹೆಮ್ಮೆಯಿ.ಂದಲೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ದ್ದನು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ ತನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರನಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಸೋಮಾರಿ 

ಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೀರ್ಟ ಯಾರ್ಡಿ, ಚಾಡರ್ ಮೊದಲಾದ ಆವನ ಜೊತೆ 
ಗಾರರು ಹೇಳನಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುನ ಸ್ವಭಾನ ಆವನದಲ್ಲ; ಬಲಾಢ 

ನಾಗಿಯೂ ಚುರುಕಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. ಮನವೊಪ್ಪಿ 

ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕುರುಹು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡು 

ತ್ತಿದ್ದನು. ದುಡುಕಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡು 

ತರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜೊತೆಗಾರ 

ರೊಡನೆ ಸರಳತೆಯಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಿನೊಳೆಗಿರವುದೆಂದರೆ 

ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಡೆಗೆ ಬಂಡೊಡನೆ 

ಹರ್ಷಚಿತ್ತ ನಾಗಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರಿ 

ಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಹಿರಿಯ 



೧೬ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನಿನ್ನ್ 

ಗುಣಗಳೇ ಮುಂದೆ ಅನನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗೂಢ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಧಿಸಲು 

ಅಪಾರವಾಗಿ ನೆರವಾದುವು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ ಚಿಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನೂ ಹೆಕ್ಸಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿ ದ್ದನು. ಹಕ್ಕಿ 

ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೋನಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ತರುತ್ತಿದ್ದನು. ಬೇಟೆಯಾಡುವು 

ದೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಲು ಆಸೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನಿಖರವಾದ 

ಗುರಿಯಿ.ಟ್ಟು ಹೊಡೆಯ:ವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಮತ್ಕಾರ 

ವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ದೊಡ್ಡವನಾದ 

ವೇಲೆ " ನನಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡ.ವುದರಲ್ಲೆಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ 

ಯಿತ್ತ! ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಭ್ಕಾ ಸಿಸುವುದು ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ವೆಂದು 

ಗಣಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತೆ'ಂದುಕೊಂಡಿ 

ರುವನು. ಬೇಟೆಯಿಂದ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ದರ್ಶನಶಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡೆಗೆ ಅದು 

ಪದಾರ್ಥ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯಿತು. 

ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗುವುದೆಂದಕೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡ 

ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದಾರಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿ 
ಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪದಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ 

ಪದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಅವನ ದಿನಚರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಡಾರ್ನಿನ್ನ 

ಕಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ಯದಿದ್ದರೂ ಸಂಗ್ರಹಾಸಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನನ ವಿಚಾರ 

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊರಗಿರಿಂದ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ 

ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನೋ ಲೋಹದ ಚೂರುಗಳನ್ನೋ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೋ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 
ತರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವುಗಳ ಚಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ.ಬಿಡದೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ 

ಯೆಂತೆ ನೋಕೊಡಿಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದನು. ಬಿಡುವಾದಾಗ ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದ 

ಪದಾರ್ಥಗಳ ರೂಪುರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳ 
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಭಗೀರಥಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಅವುಗಳ ರೂಪು, ರಚನ ವರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇಕೆ 

ಸಂಗಡಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹುಡುಗರಾಟದ 

ಬೇಟಿಯಾಡುವು 

ದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ 
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ಸದಾರ್ಥಸುಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ 
ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ ಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದದೇ ಅವನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮುಖ್ಯ 
ನಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೆನ್ನ ಬಹ.ದು. 

ಹೊರಗಡೆ" ದಿನನೆಲ್ಲ ಅಲೆದು, ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ವ.ನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 
ಡುರ್ವಿನ್ನನ ಮೇಲೆ ಅವನ ತಂದೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಶಾಲೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರ ವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೋಮಾರಿಯೆಂದು 

ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಮನೆತನದ ಮಹಾಪುರುಷರ ಕೀರ್ತಿಗೆ 

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಡಾರ್ವಿನ" ಕಳಂಕ ತರ.ವನೆಂದು ಹಿಯ್ಯಾಳಿಸ.ಕ್ರಿದ್ದನು. 

ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಂದಿರೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳೂ 

ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 

ಕೂಡಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳು ತ್ಕಿದ, ದನ್ನು ಹುಡು ಅವನನ್ನು ಹ.ಚ್ಚನೆಂದೂ ಜಿಪುಣ 

ನೆಂದೂ ಹಾ ಸೃಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮನಸ್ಸಿನ 

ವೆಚೆ ಯಾವ ಸರಿಣಾನುವೂ ಉಂಟಾದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವನನೆ 

ಯವರು ತನ್ನನೇ ಲೆ ಕೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರೊಡನೆ ಯಾನ ರೀತಿಯೂ 

ಅವಿಧೇಯತೆಯ ೦ದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ 

ಕೊಂಡು, ಮುಂದೈ, " ನನ್ಮು ತಂದೆ ದಯಾಮಯ ಹೈದಯಿ; ಅವನನ್ನು 

ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೋಪ 

ದಿಂದ ಹಾಗೆ ಬೈ ದಿರಬೇಕ.; ಆಷ್ಟೆ Fp ಎಂದ.ಕೊಳ್ಳುವನು. ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ 

ಗಳೊಡನೆ ೩ ಕಾಯುತ್ತಿ ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಮೌನ 

ದಿಂದ ತನ್ನ ಸ ಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ 

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನ ವೆ.ಚಿ ಕ ಗೆಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೂ 

ವ್ಲೇಲಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಚ ಇದ್ದದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನ್ನ ಬಹ.ದು 

ತನ್ನ ಜೀವನಸಧದ ದೂರದಿಗಂತೆದಲ್ಲಿ "ತನ್ನ ಸಂಗ್ರ ಜಾರ್ಜ ಯಾವುದೋ 
ಒಂದು ಹೊಂಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಿರಬೇಕು. ಜಗತಿ, ಗೆ ತಾನು ಮುಂಡೆ ನೀಡ 

ಲಿರುವ ಮಹಾಶತ್ರೋಪದೇಶದ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಳೆಯ 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ತಂಬಿರಬೇಕು; ಉತ್ಪಾ ಹ ಹ.ಟ್ಟಸಿರಬೇಕು ಹ ದಿವ್ಯ 
ಡಿ 
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ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಮಗ್ಗನಾಗಿದ್ದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇತರರ ಹಾಸ್ಯಕ್ಸಾಗಲಿ 

ರಿಂದೆಗಾಗಲಿ ಕಿನಿಗೊಟ್ಟು ಹಿಂದೆಗೆಯದಿದ್ದ ದು ಆಶ್ಚ ರ್ಯವಲ್ಲ. 

ಸಸ ಗಳ ಮತು ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದ.ಕೊಳ್ಳವ ಆಸಕ್ತಿ 

ಅವನಲ್ಲಿ ದಿನದಿನಕೂ. 'ಕೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಿತು; « ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ 

ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳು 
ತ್ತಿದ್ದನು. ತಾನ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಮತ್ತು 
ಸಸ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳನ ೩ಎ ಗ್ರಂಧಜ್ಞಾ ನದ” ಸಹಾಯದಿಂದ 

ಸಂಶೀಲಿಸುತ್ತಿ ದನ ನು. “ಸೂ ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ಮಂದೆ 

ಅವನು ಎಡಿನ್ನ ಶೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ.ನಸೊತ್ತಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ 

ವನ್ನು ಪದೆದಿದ್ದ ದಲ್ಲದೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನೆ ಬಭಿರ ಚಿಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿ 
ಕೊಂಡಿದ್ದ ನು. 

ಡಾರ್ವಿನ” ತನ್ನ ಹದಿನಾರನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಡಿನ್ಸ ̀ರೋಕ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ 

ಭ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವ ನಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನೆ ಸ 

ಅಣ್ಣನೂ ಪದವೀಭರರಾಗಿದ್ದುದು. ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಅವನೂ 

ನೈದ್ಯ ವೃ ತ್ತಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ವ.ನೆಯವರ 

ಇಸ್ಟ ವಾಗಿತ್ತು. ಷ್ರೂಸ ಕೈರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ 

ತುಡೆಯ ಪ ೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೆರವಾಗುತ್ತಿ, 
ದ್ದನು. ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ 
ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು Sag ತನ್ನ ಮಗ ವೈದ್ಯವೃತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗುವನೆಂದ.ಕೊಳ್ಳು ತ್ರಿ ದ್ದ ನು. ತಂದೆಯ ನತ್ತು ಅಣ್ಣನ 

ಕಟುಬಲುವಮೆಯ ಮೇಲೆ ಅನನು 'ಎದಿನ್ಫರೋ; ದಲ್ಲಿ ವದ ಸ್ಸ ಸೇರಿ 

ದ ಸರೂ ಕಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಶಾಸ ಸ್ರದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ೬ಭಿರ ೭ ಖ್ಲವೆಂದು 

ತಿಳದ. ಕೊಂಢನು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿ ಸಿ ಅವನ ವಿಚಾರಶಕ್ಕಿ ಯೂ ೧ ಜಿರೆದವು 

ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮನವೊಫ್ಪಿ ವಿದ್ಯೆ “ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯಿ ಟ್ಟ ಓದುತ್ತಿ ದ್ದು 

ದಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಹಿಡಿಯದ ಶಿಕ್ಷಣದ. ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುತ ಕಲಿಲ್ಲ' 

ಮೇಲಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬೇಕಾದಹಾಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದುದರಿದ ಜೀವನೋ 

ಪಾಯಕ್ಕೆ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ವೈದ್ಯನಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವೂ 

ಷ್ 

ಜೀವಶಾಸ_ದೆ 
ಆಂ 

ಪರಿಚಯ 
at 

ಎಡಿನೈ ರೋ 

ವಿದ್ಯಾ 'ಭ್ಯಾ ಸ 
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ಅನನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಾಯಿತು. ವೈದೃಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವಾಗ 
ಶರೀರದ ಜೇರೆಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಪರೀಕ್ರಿಸಬೇಕಸ್ಟೆ. ಮಾನವ 

ದೇಹವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಗಳಿ ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸ. ವುದಂತೂ ಡಾರ್ನಿನ್ನಸಿಗೆ 

ಒಗ್ಗು ಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಪ | ಯೋಗಶಾಲೆಗಳ. ಈ ದಿನದವುಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲ 

ವಿಧಗಳಲ್ಲೂ ಸ ಸಜ್ಜಿ ತವ ವಾಗಿ ಗಿರಲಿ ಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿ, ಪ್ರ ನ ಯೋಗ 

ಗಳನ್ನ ನಡೆಯಿ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆವಶೃೈಕವಾದ ಸ ಕಜ್ಜ ತಪ್ಪಿಸುವ ಧ ಸ ತಿಗಳೂ 

ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂತ, ಆಸ | ಯೋಗವ ಇದಿಗ ದ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಟಿ.ಕರಂಗಡಿಯ pei ತದಿದ್ದಕೆ ಅರ್ಲರ್ಯವಲ್ಲ. ಆ 

ತಾ 1560! ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾ : ಅವನ ವೆ 4 ಜ- ಗಾ ನೆತ್ತಿ, ತ್ಕಿತ್ತ ಂತೆ. 

ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ. ದನ್ಸೈೆದ ಗೆ. ಸ ದಾರ್ನಿನ್ನನ 
ವ.ನಸ್ಪ ನಾ ಕರ್ಷಿಸುವಂಧವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಲಿವ ಸರ್ಗ ಓಜಾ ನ ಕಾಖೆ 

ಯಲ್ಲಾದರೋ ಪ್ರಕಿಭಾಶಾಲಿಗಳೂ ಸಂಶೋಧನ ಕೇನ ಕಿಕ್ಷಣ 

ಚಶ.-ರರೂ ಆದೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದರು. ಆವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಬೇಗ ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿ ನಿಸರ್ಗ ನಿಜ್ಞಾನವನ್ನಭ್ಯಾಸಿಸಲು 

ಮೊದಲ: ಮಾಡಿದನು. ನಿಶ್ಚವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ಲಿನಿರ್ಯ ಸಂಘವನ್ನು 

ಸೇರಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆಯೂ ಗರು ವರ್ಗದನರೊಡನೆಯೂ ಹಕ್ತಿರದ 

ದ್ವೀಪಗಳಿಗೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು “ಸಸ್ಯ 

ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. "ಸಾಗರದ ಚಾಪೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಯ 

ಚಲನೆಯನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನೂ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಗಲೇ ಹರಡಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿ ಗೆ ಅವನು 

ಕೇವಲ ಹೆ.ಡುಗರಂತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸ ವುದರಲ್ಲೇ 

ತೃಪ್ತ ನಾಗದೆ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಯಂತೆ ಹೊಸಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸು 

ತ್ತಿದ ನು. ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಾಗ ತನ್ನ ಸುರೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲಿನಿರ್ಯೆ 
ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಸುತ್ತಿ ದ್ಹನ ನು. 

ಎಡಿನ್ಸರೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಸರ್ಗ ಶಾಸ್ತ್ರಶಿಕ್ಷಕರಾ! ದ್ದ 

ಗ್ರ್ಯಾಂಟರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಡಾರ್ನಿನ್ನ ನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ. ಅವರ 
ed 
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ಬಳಿಯಲ್ಲುಳಿದು ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡದ, ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನಾ 
ರಂಭಿಸಿದ್ದನು. ಜೇನ್ಸನ್ನಕೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿಸರ್ಗ 

ಗ್ರಂಧ ಪರಿಚಯ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಡಿತರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. 

ಅವುಗಳನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಹಾಗೆ ಅನರ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಓದ.ತ್ತಿರುವಾಗ « ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ 
ಜಾತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?' ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ಟಿ ತುತೆ. 

ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಸರ್ಗ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊದಲು 

ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮನೆಯವರು ಮತಧರ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆದು ವಾದ್ರಿಯಾಗೆಂದು ಅವನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿದರು. 

ಆ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮತಧರ್ಮವನ್ನು ಆಭ್ಯಾಸಿಸಲು 

ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಮೊದ 

ಮೊದಲ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ 

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ.ದ್ಧೂದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ನಂಬುತ್ತಲೂ ಬಂದನು. ಮತವಾದಿಯಾಗಿ ಮುಂಡೆ ತಾನು ಹೆಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ 

ನೆಲಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಡುಮೇಡ.ಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬೇಟಿಯಾಡುವುದಕ್ಕನು 

ಕೂಲವಾಗುವುದೆಂದು ಅವನಿಗೂ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 

ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ತನಗೆ ಅಭಿರಚಿಯಿ.ಲ್ಲವೆಂದು ಮನಗಂಡು ಡಾರ್ವಿನ ತನ್ನ 

ವುನಸ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಿಸರ್ಗ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಮರಳಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ಪದವೀಧರ 
ನಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲಕ್ಷಣ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವರಿತು ಹೋಗಿದ್ದು 

ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉವಾಧ್ಯಾಯರನ್ನಿಟ್ಟ್ರಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ 

ಅಭ್ಯಾ ಸಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆಗ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಭಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಳೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಾಧಾನ್ಯ 

ವಿತ್ಮು. ನಿಸರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ಆ ಶಾಲೆಯ 

ಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕರ್ಷಿಸಿದರು. 

ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರ ವನ್ನು ಬಹ.ವಾಗಿ ಬೆಳಸಿ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸೆಡ್ಜ್ ವಿಕ್ಕರು 

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಡಿ ನಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 
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ಅನರಲ್ಲೊಬ್ಬರ.. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಹೆಕ್ಸ್ಗೋರವರು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಚತ.ರರಿಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ ರು. ದೀನವರ್ಗದ ಹೂವೊಂದರಬಲೂ ಸಹ 

ಆಡಗಿರುವ ದಿವೃ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವಂತ ಅವರು ಬೋಧಿಸ.ತ್ಮಿ ದ್ದ ರು. 

ಇಂಧ ಉದ್ದಾ ಮ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳೂ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳೂ ಇದ್ದ ನಿದ್ಯಾ 

ಕೇಂದ ದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ “ತನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾ ಸವನ್ನು ಮುಂದ. ಪರಿಸಿದನು. 

ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಅವನಿಗೆ ಕೇನಲ ತರಗತಿಯ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಹ.ಟ್ವಿದ್ದರೂ 

ಅಲ್ಲಿನ ಗ.ರುವರ್ಗದನರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅನನ ನ.ನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ 
ವನ್ನೀಯುತ್ತಿದ್ದುವು. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಮಾಡಿ ಪದವೀಧರನಾಗಲು ಎಷ್ಟು 

ಬೇಕೋ ಅಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುತ್ತ ಮಿಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುದರೆ 
ಸವಾರಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಳಿಯವುದು ಪದಾರ್ಧಸಂಗ್ರಹಣ ಮೊದಲಾದ 

ಮನರಂಜನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಜನ 

ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೊಡನೆ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನು. 

ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಂಗೀತಪ್ರೇವಿ ಗಳೂ ಕಲಾವಿದರೂ ಇದ್ದ ನ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಕಲಾಪ್ರೇಮಿ; ಸಂಗೀತಸ್ರಿ ಸ್ ಹಿಟ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಎಂಬ ಕಲಾವಿದನ ಬಳಿ 

ಹಲವು ದಿನ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗಾಗ 

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಗೀತಜ್ಞಾನವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಗ ಪರಿಚಯ 
ವಿ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ 

ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಿವಿಧಕಾರ್ಯಗಳ 
ಕಡೆ ಗವುನನೀಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು , ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ 

ನಿಲ್ಲಿಸಿದನನಲ್ಲ. ಎಡಿನ್ಬ್ಸರೋದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು 
ಮುಂದುವರಿಸುಕ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನಂತೂ 
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ರೂ ಸಂಗ್ರಹೆ ಕಾರ್ಯನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಿರ 

ಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಆನೇಕ ಚಿತ್ರವಿಟಿತ್ರರೂಸಿನ ಚಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು 

ಅವನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದ್ದನು. ಸಗಣಿಯ ಚಿಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು. ಕೀಖರಿ 

ಸುವುದೆ್ಗಂತೂ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ದಿನದಿನಕ್ಟೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಲೇ ಇತ್ತು.ಇದಕ್ಕೆ 



೨೨ ಲರ್ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅವನೇ ವಿವರಿಸಿ 

ರುವನು ಒಂದುಸಲ ಸಗಣಿಯ ಚಿಟ್ಟಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 

ಒಂದು ಮರದ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತನಂತೆ. ಆಗ ಕುಡ 
ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಎರಡು ಚಿಟ್ಟಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕ್ಸೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಿದು 

ಕೊಂಡನು, ಅಷ್ಟ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕೊಂದು ವಿಜಾ 

ತೀಯ ಚಿಟ್ಬ ಕಾಣಿಸಿಕೂಂಡಿತ. ಅವನು ಹೇಗಾದಸೊ ಆ ವಿಚಿತ್ರ 

ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದ. ಮನಸ್ಸುಮಾಡಿದನ.. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು 

ಕೈಯ್ದ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಯಿತ್ತು. ಆಗ ಒಂದನ್ನ ತನ್ನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ 

ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೂರನೆಯದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರ ಸಿದರು. ಅಷ್ಟು 

ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ನಜ ನ್ನು ಕಾರಿಬಿಟ್ಟಿ ತಂತೆ! 

ವಾಸ ಡಾರ್ವಿನ್ಸನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಗೃಪ್ಲೆ ಯಾಗಿರಬೇಕು! ಗಂಟಿಲ್ಲೇ ಊರಿಯು 
ನಂತಾಗಿ ನಾಲಗೆ ಚುರಚ.ರುಗ.ಟ್ಟಿ ತುತೆ ಇಷ್ಟೂ ದ. ಆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅ ನೆಂದ ಆವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿರ 

ಲಿಲ್ಲ. ಆವುಗಳ ಅಂಗರಚನೆ, ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಸ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು 

ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಶರೀರ ರಚನೆಗೂ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ 
ರನ ಆ ವ್ರಾಣಿಯ ಶರೀರದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿ ವೃತಾ ನಿಗಳೆನ್ನು 

ಗುರಃತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಚಿಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಜಾತಿಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಳಸ್ವಯಿ.ಸ 

ತಕ್ಕ ಹೆಸರೊಂದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮೊದನೊದಲು ಸಂಗ್ರಹಕಾತರ 

ದಿಂದ ಜೀನವಾಗಿರುವ ಚಿಟ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಹಿಡಿದ, ಕೊಂದ. ತ ಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ 

ದ್ದರೂ ಅನನ ಸಹೋದರಿ ಧರೀನಳ ಬುದ್ಧಿ ವಾದದಂತೆ ಆನಂತರ ಸತ್ತ 

ಚಟ್ಟಿ ರ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿ ನಂಗೆ ಹಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ಪ್ರ 

ಸೃಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾ ಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೂವಿ.ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬಿವು ಪ್ರಕ್ಸತಿ 
ಸ್ತ್ರ ಕದ ವರು uy ಫಗ ಎಡಿನ ; ಕೋನವನ್ನು ಬಿಡ.ವಹೊತಿ ಗೆ 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ಸಸ್ಯ ; ಸಾಶ್ರದಲೂ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ ಪ್ರರ 
ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸಾಕಾದನ್ಟು ಸರಿಚೆಯನಾಗಿ, ಕೆಂಬ್ರಡ್ಡಿ ಸಿ ಬಂದ 

ಮೋಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಧಿಸಿದ ಉಚ ಜ್ಜ ನನನ್ನು 

ಸಡೆದಂತೆ ಅವನ ವ. ನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಭೂನಿ.ಯ ಬೇಕಿಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ಯತ್ಸಿ 
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ಸಸ್ಕವರ್ಗವನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗವನ್ನೂ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿ ಗ್ರಂಧ 

ದಿಂದ ವಡೆದಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕ ರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾತೆ 

ರತೆ ಬೆಳೆಯುಶಿ ತು. ಅದಕಾ ಗಿ ತನ್ನ ವಿತ್ರ ಕೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂಘವ 

ರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ಹತ್ತಿ ದ ದ್ವೀಪಗಳ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ 

Jake ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಶೀಲಿಸಿ “ಹೊನಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಿತು 

ಇಂಡು ಹನ ರವರ ಮೆಚ್ಚಿ ಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದನು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನಲ್ಲಿ ಹದ. ಗಿದ್ದ : ಮಹಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನರಿತುಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ 

ನ್ಸ್ಲೋರನರೇ ಮೊದಲನೆಯವರು. ವಿದಾ ರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿ 

ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೊಪ್ಪುವ ಶಿಕ್ಷಣಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ "ಅನರಿಗೆ 

ತಂಬ ಪರಿಜ್ಞಾ ನವಿತ್ಕು. ನಿಶ್ಚವಿ ನಿದಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ 

ಆವರು ಸಸ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರಾ ಗಿದ್ದ ರೂ ಪ್ರಕ ತಿಶಾಸ್ತ್ರ ನ 

ಇನ್ನೆ ರೆಡು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು 

ಚಯ.ವಿತ್ಮ. ಅವರ ಸಲಖೆಯೂತಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರ ವನ್ನು ಹ 

ಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾ ಸಮಾ ಡಲು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನು. ಹೆನ್ಸೊ ರವರ ಸರಳ 
ಸ್ವಭಾವ € ಅವನ ಮನಸ್ಸ ನ್ಪ್ಪಾ ಳರ್ಷಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿ 

ಕೂಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟಿ ತ ವಿದಾ ರ್ಧಿಗಳೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ. 

ಅನಕೊಡನೆ ಆಡರದಿಂದಿದ್ದು ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದಾನಮಾಡುತ್ತಿ 

ದ್ದರು ಅಂಧ ಮಹಾನ ಭಾವರು ಡಾರ್ವಿನ್ನನಂಧ ಪ್ರಕೃತಿನಿಜ್ಞಾನಿಗೆ 

ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿರ. ಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ 

ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ವಿಶಾಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವ.ನಸ್ಸಿ 

ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಮತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ.ವು. ದೊಡ್ಡ ಸದವಿಯನ್ನ೬ಂ೦ಕರಿಸಿದ್ದರೂ 

ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಪ ರ್ರಶಂಸೆಯಿ.ಲ್ಲದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನನು ಚಕಿತನಾಗಿ ಹೋಗಿ 

ದ್ದನು... i ಪುರೋಭಿವೃ ದ್ಧಿ A ಆವ ವಶ್ಶ ಕವಾದ ಎ ಸಹಾಯೆಗಳನ್ನೂ 

ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಬ ಒರುತ್ತಿದುವನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 

ತರುಣ ಹೈ ದಯ ಆನಂದದಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿ ತು. 

ಗೆ ರವರು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ. ತ್ಮಉಊದಾ ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರು, 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳ 'ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾ ಗಿ ತಮ್ಮ ಇ. ನೆಯಲ್ನೇ ಉಊಪನ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು 

bj 

೪ 

ಹೆನ್ಸೋರವ 

ರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ 
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ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆರು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ, i ತಪ್ಪದೆ 

ಉಪನ್ಯಾ ಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನ ಇತರ ಹಲವು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಚ್ಚಾಿ 

ಗಳೂ ಅಲಿಗೆ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ pe ತಮ್ಮ ಸಲಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಡಾರ್ವಿನ್ನನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳೇನಕರ ಪರಿಚಯ 

ವಾಯಿತು. ಆಗಾಗ ಹತ್ತಿರದ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಹೆನ್ಸೋರವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 

ಗಳನ್ನು ತರೆದ.ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿ ಗೆ ಡಾರ್ನಿನ್ ಭೂವಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಪಡೆದಿ 

ದ್ಲುದರಿದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಭೂಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 

ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಗುರುಗಳೊಡನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ 

ನಿಜ್ಜಾನಯಾತ್ರೆಯ ಅನುಭವದ ಸವಿನೆನಪು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದಾಗುಳಿದು ಆನಂದವುಂಟಿಮಾಡ.ತ್ತಿ ತ್ರಂತೆ. ಪ್ರವಾಸ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆವನು ಹೆನ್ಸೋರ 

ವಕೊಡನೆಯೂ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆಯೂ ವಿಚಾರಪೂರಿತವಾದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟಿ 

ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ವೆ.ಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನೂ ಸಡೆಯತ್ತಿದ್ದನು. 

ಹೆನ್ಟೋೋರವರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿ ದಂತೆ ಇರ್ನ್ವಿನ್ನನ ಜಾ ನ 

ಭಂಡಾರವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ತರಗತಿಯ. ಪಾಠಗಳಿಗಿಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅರಿತೆ.ಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ನ! 

ಕಾರ್ಯವೊಂದರ ಸಾಧನೆಯಾಗ.ವುದೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ 

ನಂಬಿದ್ದರು. ಸಮಯ ದೊರೆತಾಗ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾ 

ನಕ್ಕೂ ವ.ತಗಳಿಗೂ ಇರ.ವ ಅಂತರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ 

ಹೇಳುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಡಾರ್ವಿನ” ಮುಂಡೆ ವಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಪದೇಶಿಸಿದ 

ಮಹಾಕಾಯ ೯ಕ್ಕೆ ಹೆನ್ಸ್ಲೋರನರು ತೊಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಈ ತೇಜಸ್ಸು ತಕ್ಕ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತೆನ್ನ ಬಹುದು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ . ಸಿರಿಸೀಡಿಯ' 

ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ " ಬಾರ್ನ ಕಲ”? ಎಂಬ ಸಮ.ದ್ರನಳ್ಳಿ ಯೊಂದರ ಜೀವನ 

ಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 

೧೮೩ಗಿ ರಲ್ಲಿ ಡಿರ್ವಿನ' ಬಿಎ ಪೆದವೀಧರನಾದೆನು. ತೆನ್ನೆ ಗುರುಗಳ 
ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತ ಲೆ! 

ಹೆನ್ಸ್ಸ್ನೋರವರ 

ಕೈವಾಡ 
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ಇದ್ದ ನು. ತೆರೆಗತಿಯ ವ್ಯಾ ಸಂಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಂ. ಎ. ಪದವಿಯನ್ನೂ 

ಸು, ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿ ಗೆ ಅವನ ಶಾಸ್ಪಜಾ ನ ಆಪಾರ 
ವೌ ಣಗ 

ಸದವೀಧರನಾದನು ವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಉದ್ದಾ Ny ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಒಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ 

ನೋಡಿದರೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಡಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚ ಫಲಪ್ರದ 

ವಾಯಿತು. ಆವನು ತನ್ನ ಗುರುವರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವ ದಲ್ಲಿ ದ.ಡಿದು ಜಗದ್ವಿ 
ಖ್ಯಾತ ತತ್ತ ಜ್ಞಾ ನಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯ. pl ತನಗೂ ತನ್ನ ಗುರು 

ಗಳಿಗೂ ಇದ್ದ 'ನ.ಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೂ, ಅವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿ ನ ಮೇಲೆ 
ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಡಾರ್ವಿನ” ಆಜೀನವೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಗುತುವರ್ಯರ ಕೀರ್ತಿಗೌರವಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುಕ್ತಿದ್ದನು. 



೩. ಬೀಗಲ್ ವಿಜ್ಲಾನಯಾತ್ರೆ 

ದೇಶಯಾತ್ರೆಯೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ರನ. ಒಂದು ko 

ಮತ್ತೊಂದು ಸ ಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿರುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 

ಕಣ ನಗಳೊಪ್ಪುಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಒಹ.ದ. ಸದಾರ್ಧಗಳ 

ಮತ್ತು ಸನ್ನಿನೇಶಗಳ ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ 

FALSE ದೃಷ್ಟಿ “ಜಿ. ಂದ ತುಂಬ  .. ವಾದುದು. ಗ ಜೂ ನ 
ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಇಬ ಶಿ UT 

ದಿವ ತಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 

ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಹೆ.ದು. ಯಾತಿಕರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳೂ ಕಾರ್ಯ 

ತತ್ಸರರೂ ಸೂಕ್ಷ ಕ್ಷಜ್ಞುಕಿ ನಿಗಳೂ ಅದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು 

ಫಲಸಡೆಯಬಹ.ದು. ವ.ಹಾಪುರ.ಷರನೇಕರು ನೀಕಯಾ ಯನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ 

ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡಿಯೇ ಇರ.ವರು. ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ಬಾ ಲೃದಿ-ದಲೂ 

ದೇಶಾಟಿನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾಗಿದ್ದಾ ಗ ಹತ್ತಿ ರದ ಸ್ಥಳ 

ಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿಬರುತ್ತಿದ್ದನ , ಅವಕಾ ಶ ದೊರೆತಕೆ ಬಹು 

ದೂರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ 

ಬೇಕೆಂಬ ಹೆಬ್ಬ ಯಕೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿ ತ್ಮಿತ್ತು. 

ದಕ್ಷಿಣ ಅವೆ.ರಿಕದ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಭಾಸಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು 

ವಿಜ್ಞಾ ನಪ್ರ್ರೇನಿಗಳೂ ಬ್ರಿಟಷ್ ಸರಕಾರದವರೂ ಸಹೆಕರಿಸಿ ಬೀಗಲ್ ಎಂಬ 

೨೪೨ ರ್ಟ ತೂಕದ ಹಡಗೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧನ ಪಡಿಸಿದರು. ಫಿಟಗ್ಗರಾರ್ಯ 

ಎಂಬುವನ ಮ.ಖಂಡತನದಲ್ಲಿ ನಾನೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡು 

ವಂತೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು. ಅಂಧ ನಿಜ್ಞಾನಯಾತ್ರೆಯ 

ವ.ಹಾಕಾರ್ಯೆನನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ದಕ್ಷರಾದ ನಿಸರ್ಗ 

ಜ್ಲುನಿಗಳೂ) ರೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ವೇಳೆಗೆ ಡಾರ್ನಿನ್ ಉತ್ತರ 

ವೇಲ್ಸಿನ ಭೂವಿ-ತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಭ್ಯಾಸಿಸಿಕೊಂಡು ವ.ನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದನು. 
ಹೆನ್ನೊ ರವರು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸ್ವಭಾವ,ಯೋಗ್ಯತೆ ವ.ತ್ತುವಾಂಡಿತ್ಯೃಗಳನ್ನು 

ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಆರಿತಿದ್ದದರಿ:ಂದ ಬೀಗಲ” ನಿಜ್ಞಾನ ಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವನ 

ಬೀಗಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಯ 

ನಿಸರ್ಗ ನಿಜ್ಸನಿ 



ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ೨೭ 

ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ತನಗೆ ಅಸಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯನಿದ್ದರೂ ತನ್ನದು 

ಅತೃಲ್ಪ ವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಸಂಕೋಚಸಡ.ವ ಸ್ವಭಾವ ಡಾರ್ನಿನ್ನನದು. 

ಟ್ರ ರಿಂದ ಹೆನ್ಸೋರವರು ಅವನಿಗೊಂದು. ಕಾಗದ ಒರೆದು, "ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 

ನೀನು ಅನರ್ಹನೆದ ದು ಎಂದೂ ಯೋಚಿಸದಿರ; ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವೂ 

ವಾಂಡಿತೃವೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ ಶಕ್ಕವಾಗಿವೆಯೆ. ಬ.ದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕಿಯಿ ದೆ. 

ನಿನಗಿಂತ. ಉತ್ತಮ ಚಾ ಶನಿಗಳು ದೊರೆ ಯುವುದು ದ.ರ್ಲಭ. ನೀನು 

ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂಕೋಚಸಡದೆ *ಯಾತ್ರಗೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗ,' ಎಂದು 

ಬತಚಿತಕರುತೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಫಿಟ್ಸ್ 
ರಾಯನೂ ಡಾರ್ವಿನ್ನನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆದು, ಆ Bc 

ಕೊಂಡು ಯಾಕ್ರೆ ಗೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ದ ನಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನ ನು. 

ಡಾವಿ ನ್ ಕಾಗದವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಆ 
ನ.ಹಾಗೌರವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತನ  ಪೂಂಡಿತ್ಯವೇ ಕಾರಣವೆಂದು "ಗಣಿಸಲಿನ್ಲ: ಹೆನ್ಸೊ 

ರವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ « ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 

ko ನೇ 

ದೇ 

ಥಕ 

ರಿಯ ವ.ಗನಾದುದರಿಂದ ಅನನನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ 
ರಕ್ತ Whi ಲದ ತನಕ ಕಳೆ.ಹಿಸಿಕೂಡಲು ಮನೆಯ 

ಪ್ರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ನ.ಗನು ಯಾವುದಾದರೂ ಜೀನನೋ 

ಸಾಯವನ್ನು ಹೆ.ಡು ಕಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೆ (ಶ್ರ 

ರಾಬರ್ಟಿನಿಗಿದ್ದ ದರಿಂದ ವಿಜಾ ಯಾತ್ರೆ ಗೆ ಅವನನ್ನು 

ಕಳೆ.ಹಿಸ ಸರೊಸ್ಪ ಲಿಲ್ಲ. ಯಾತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ Re, 

ಕಾತರನಾಗಿದ್ದ ಡಾರ್ನಿನ್ನನನ್ನು ಕುರಿತು «ಯಾರಾದರೂ ಯೋಗ್ಯ ರು 

ನೀನು ಹೋಗುವುದು ಉಚಿತನೆದು ಒಪ್ಪಿ ದತಿ ನಾನು ನಿನ್ನನೆ ನ್ನು ಕಳ. ಓಸಿ 

ಕೊಡುತ್ತೇನೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಡೇಶಾಟನೆ ಯಲ್ಲ ಬೂ ಸುಗ್ರಹಕಾರ್ಯ 

ದಲ್ಲಇ ಅಕಾರ ಪ್ರೇವ.ವಿದ್ದರೂ ನನೆ ಯವಕೊಡನೆ' ಹರಮಾಂತನದಿಂದ 

ವರ್ತಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನನು ಸೌಮೃಸ್ತಭಾವ, 

ತೆನ್ಸನೆ ಬೀಗಲ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧೃನಿ್ಞವೆಂದ. ನಾವೆ. 
ಮುಖಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು ಮಾರನೆಯ ದಿನೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಗೊರಮಕದ 

ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಥೋಗಿರ. ನಾಗ ಸೋದರವಾಾನನಿಾದ ಚೋಸೇಯಿ 

KL 
ದಾರ್ವಿ 

ದಂಥ ದೂರ 

ವರು ಮೊದ ಅ 

ಯಾತ್ರೆಗೆ 

ಸಿದ್ಧ ನಾಗುನನು 



ಮಳಲ ಬ Wwe FN 

ನೆಡ್ಜ್ ್ಪ್ರಡ್ತನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ಹೋಗ ವುಹೊಳ್ಳೆ ಯ 

ದೆ:ದು ತಿಳಿದು ಸ್ರೂಸ್ಸರಿಗೆ ಬಂದ ರಾಖರ್ಟಿನನ್ನು ಕಂಡು, ಯಾತ್ರಿಗೆ 

ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಮಂದಿನ ಜೀನನೋನಾಯಕ್ಕೆ ಕಂದು 

ಬರಲಾರದೆಂದೂ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನಾರ ಅನ.ಭವವಾಗ.ವು 

ದೆಂದೂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು ರಾಬರ್ಟನಿಗೆ 

ಅವನಲ್ಲಿ ತಂಬ ಗೌರವವಿದ್ದದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೇಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ 

ಇತರ ಹಿತಾಕಾಂಕ್ರಿಗಳೂ ಮನೆಯನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆಗ 
ಡಾರ್ವಿನ್ ನಿಸರ್ಗನಿಜ್ಞಾ ನಿಯ ಸ್ಲಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಗೆಯಿತ್ತು ಹೊರಡಲು 

ಸಿದ್ಧನಾದನು. 

ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನತ್ತು ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು 

ದಾರ್ನ್ವಿನ” ಕೇಂಬ್ರಿಡಿಗೆ ಬಂದು ರ.ಯನನ್ನ ಕಾಣಲು ಹೋದನು. 

ರಾಯನಿಗೆ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಅವನ ಶಾಸ್ತ್ರದ 

ಪ್ರಕಾರ ದಪ್ಪ ನ.ೂಗ.ಳೃವರಿಗೆ ನಾಹಸ ಸಹನೆಗಳಲ್ಲ 

ವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ! ತರುಣ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವನೆದರು 

ಬಂದ. ನಿಂತೊಡನೆ ರಾಯನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನ 

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದುವು ನಾಸ! ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಮೂಗು 

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣುಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೂಡಲೆ ರಾಯನು 

ಡಾರ್ನಿನ್ ಅಂಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯ ನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ 

ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿದ್ದ ನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೊರೆಯ 

ಲಾರರೆಂದು ಹೆನ್ಸೋರವರು ಒತ್ತಿಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ರ:ಯನು ಡಾರ್ನಿನ್ನ 

ನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಯಿತು. ಮಂಡೆ ಪ್ರವಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಅಪಾರ ಸಾಹಸಸಹನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ರಾಖಿಗೆ ತನ್ನ 

ಸಾನು.ದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರಬೇಕು. ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ 

ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೂಗು ತನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಸ್ತ ಚಾರ ಮಾಡು 
ವುದರಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲಾ, ಎಂದು ಡಾರ್ನಿನ್ನನೂ ನೆನಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 

ಯಾತ್ರೆ ಮ.ಗಿಯ.ವನರೆಗೂ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಂಒಳೆನ್ಮಿಜಿ ಕೆಲಸಮಾಡ 
ಛೊಪ್ಸಿಕೊಂಡರೂ ಅ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೃಧಾನ ನಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗ್ಯ 

ರಾಯನನ್ನು 

ಕಾಣುವನು 



ಚಾರ್ ೯ ಡಾರ್ನಿನ್ ತಿ 

ದೊರೆತುದಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದೆನು. ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ 
ಹಿಂದಿರುಗಲು ಆವಕಾಶವನ್ನು ನೊದಲೇ ಹಡೆದು 

ನಾವೆ ಹೊರಟಿತು ಕೊಂಡನು. ನಾವೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದಾಗ 

ಆನೆ.ರಿಕದ ಕೀರಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿಬರ.ವು 

ದೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಅನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು 

ಸ.ತಿ ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕ್ಕೆದು ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿ.ತು. ಮೊದಮೊದಲು ಸಾಗರ 

ದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರವೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಹಡಗ. ಹೆಣರಟದ್ದು 

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ೧೮೩೧ನೆಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೭ ರಲ್ಲಿ 
ನೌಕ ನಾವಿಕರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವತ್ತು ಅನೇಕ ಒಂಧು ಮಿತ್ರರ ಜಯಘೋಷ 

ಗಳೊಡನೆ ಡೇವಾನ್ ಸೋರ್ಟಿನಿಂದ ದಶ್ಷಿಣಾಭಿನುಖವಾಗಿ ಹೊರಟಿತು. 
d\ 

ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡ.ವಾಗ ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ೨೩ನೆಯ ವರ್ಷ. ಅವನಲ್ಲಿ 

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮೊಳಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಆ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ವು ಹುದುಗಿದ್ದ ತನ್ನ ವ.ಹಾಪ್ರಕಿಜೆ ವಿಕಸಿಸಲು 

ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಎಂದಿನಂತೆ ಊದ್ಯೋಗತೀಲನಾ 

ಗಿದ್ದು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಚಕ್ಷಣೆಯಿ.ಂದ ನೆರ 

ವೇರಿಸ್ಕಿ ಎಲ್ಲರ ವೆ.ಚ್ಹಿಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ 

ವಾಯಿತು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮ.ದ ಯಾನದ ಬೇನೆಯಿಂದ ನರಳಬೇಕಾಗಿ 

ಬಂದರೂ ಮಂದೆ ಸಾಗಲು ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ತನಗಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ದೇಶಾಟನೆಯ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯೂ ಪದಾರ್ಥ 

ಸಂಗ್ರಹದ ಕಾತರತೆಯೂ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿ 

ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದುವು. ಸುಮಾರು ಐಮ 

ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇಕೆಬೇಕಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ಸಿ ತನ 
ಗೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಯ ಪ್ರದವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ 

೨೮ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ "ಂದಿರ.ಗಿದನು. 

ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯ 

ಪ್ರದರ್ಶನ 

ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾನದ ಜಂಜಡದಿಂದಲೂ ಬೇನೆಯಿಂದಲೂ ನರಳುತ್ತಿ 
ದ್ದರೂ ಡಾರ್ನಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರ್ಷಚಿತ್ರನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ವಿಸ್ಮಾರ 



೩೨ ಚಾಲ್ ಡಾರ್ನಿನ್ನ 

ವಾದ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾದು ಬರುತ್ತಾ ಯಾತ್ರಿ 

ತರೆ. ಕೇ ಡಿವೆರ್ಡನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಗ್ನಿಸರ್ವತಗಳ 

» ರಚನೆಯನ್ನೂ ಶ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಆಭ್ಯಾಸಿಸಿದರು. ಆಗ್ನಿ 

ರ೯ತವೊಂದರ ಶಿಖರ ವ ಜ್ಜಲಿಸುಕ್ತಿರುವುದನ್ನೂ 

ಆದರ ತಳಭಾಗನ್ನ್ಲೆ ವ.ಂಜಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿದ್ದುದನ್ನೂ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಂಡು 

ನ ಯಾತಿ ಕರೂ ಆತಾ ನಂದಸಟ್ಟಿರಂತೆ. ಲಯಲ್ಲರು 
- ಈ ) ಓ 

ಒರಕೆದಿದ ಭೂಪವಿ.- ಶಾಸ್ತ ಗಂಥವನ್ನ ಡಾರ್ವಿನ್" ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಬಾ.ಸಿಸಿದುದ 
ಪ: ವೆ ೨4 1 ಸ [ ತ್ತ್ವ ಐ 

೩ ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಲಕ್ಷಣನದಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತಂಬ ನೆರವಾಯಿತು. 

ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂದೆ ಸಾಗಿ ೧೮೩೨ ನೆಯ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಇ೬ ರಲ್ಲಿ 

ಸೇಂಟ್. ವಾಲ” ದ್ಲೀಸವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ ಎರಡು ಜಾತಕನ ಪಕ್ರಿಗಳನ್ನೂ 

ಚೇಡರ ಹ.ಳುಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಫರ್ನಾಂಡೊ 
ನರೋನದ ನೂೂ೭ಕ ದಸ್ರಿಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಲ.ಪಿದರ. ಹಡಗು ಸಮು 

ದ್ರದ ಮೋಲೆ ಸೇಚರಿಸುತ್ತಿ “ಹಿವಾಗ ಡಾರ್ಪಿನ" ನೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರ 

ಲಿಲ್ಲ. ಹಡಗಿನ ಗತ ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಧೂಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 

ಆದ. ಸುಮಾರ. ಮುನ್ನೂರು ವೆ; ಆಲಿಗಳ ದೂರದಿಂದ ತೂರಿಕೊಡು ಬಂದು 

ದೆಂದು ಅರಿತಾಗ ಆಶ್ಚ ರ್ಯಪಟ್ಟಿನ ರು. ಆ ಧೂಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸರೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಗಟ್ಟ ಬೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳಿವೆಯೆಂದು ಸೀದ. ಕೊಡನು. 

ಆ ಬೀಜಗಳು ಸಣ್ಣ 'ವಾಗಿರ. ವ್ರವರಿಂದ ನಿಸ್ಮಾರವಾದ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಗೆ 

ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ 

ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡ.ವುವೆಂಬ ಸತಾ ಂಶ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 

ನನಸಿ ನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಜೊತೆಖಿ,ತ 

ಭಬ್ರ್ರವರಿ ೨೦ ರಲ್ಲಿ ಯಾತಿ ಕರು ಬ್ರೆಸಿಲ್ಲಿನ ಕೀರಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿ 

ಹೂರೆಣ್ರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾದರು. ಇನ. ಇತರರಿಂದ 

ಕೇಳಿದ್ದ ಜಗದ್ಧಿ ಖ್ಯಾಶಃ ಇದಲ ಅರಣ್ಮವನ್ನು ನೋಡುವ 

ಸ.ಯೋಗ ದೊರೆತ.ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹಿಗ್ಗಿ 

ಹೋದನು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮಾ 

ಸಕ್ತಿ ಯಿ.€ದಿದ್ದ ಅವನಂಥವರು ಆ ಕಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ರಮಣೀಯತೆಯನ್ನು 

2 ಆಲ್ಲಿನ 

ಬಿ.ಓಲ್ 

ಮಕಾರಣ್ಯ 



₹೫೨: ಡೌನ್ ತ್ಕಿಗಿ 
[a] 

ನೋಡಿ ಮುಗ್ಧನಾದುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಸುರು 
ಚಿಮ್ಮುತ್ತ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹ.ಲ್ಲ.ಗರಿಕೆ ನೆಲವನ್ನಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. 

ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಎತ್ತರವಾದ ತರುಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ, 
ಹೊರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೊನೆಯಸಿತ್ತಿದ್ದು ವು. ಮುಗಿಲು ವ..ಟ್ಚಿ ಪಂತಿರುವ 

ತರುಲತೆಗಳೆ ಹಸುರು ವರ್ಣವೂ ಮೇಲೆನೇ ಲೆ ಅಲಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ ವ ಬಣ್ಣ 

ಒಣ್ಣದ ಹೊಗೊಂಚಲಗಳೂ ಆವನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳಕ್ತಿದ್ದವು. 

ತೀರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಒಳನಾಡಿನ ವ.ಹಾರಣ್ಯದ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀ 

ಯತೆಯ ನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಕರೆಯುವಂತೆ ಮೊರೆಯುತ್ತಿದ, ದುಂಬಿಗಳ 

ರಂಕಾರ ಡಾರ್ನಿನ್ಸನನ್ನ ಆಧ ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತ. ಒಳಹೊಕು 

ವನದ ವ.ಧೈ ನಿಂತಾಗ ಆಲೌಕಿಕವಾದ ಆವ್ರದೋ ಒಂದು ಮೌನ ಬನನನ 

ವರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ. ಅವನು ಅತಿಮಾನ.ಷ ಲೋಕವೊಂದರ ನೆನಸನ್ನು 

ತಂದುಕೊಂಡನಂತೆ. ತನ್ನ, ಪ್ರಪಂಚಪ್ರವಾಸದ ಆರ.ಣೋದಯದಲ್ಲೇ 

ಅಂಥ ರವ.ಣೀಯತವ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ದೇಶಾ 

ಟಿನೆಯ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯಿ ಂದೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಕವನ್ನು ಕಂಡಿತಲ್ಲಾ, ಎಂದ. 

ಕೊಂಡಿರಬೇಕು 

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ರಯೋಡಿಜನಿರೋವನ್ನು ತಲಪಿ 

ಮೂರು ತಿಂಗಳ.ಗಳ ತನಕ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿ.ಸಿ 
ದರು. ಡಾರ್ನಿನ್ ಕ.ದ.3ಯನ್ನೇರಿ ಭೂನಿ.ಯಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ 

ಇರಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ವಸತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕುವುದು ದುರ್ಲಭ 

ಆಡ್ 

Va 

ರಯೋಡಿ 
ಜನೀರೋದಲ್ಲಿ ವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ 

” ಹೆಟ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ದೇಶದವರಂತೆ ಅವರು ವಯಾ 
ಳ.ಗಳೂ ಅಲ್ಲ; ಸ.ಸಂಸ್ಕೃತರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ರ ಆಗಾಗ 

ಕೆಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಸಮದ್ರಯಾನದಿಂದ.ಂಟಾದ ಬೇನೆಯಿನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ 
ವಾಗಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಳೆನಾಡಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಯೋಚನೆ 

ಮಾಡದೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಆಯಾಸದಿಂದ 

ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ವ.ರಳಿ ಕಾರ್ಯಮುಖನಾಗು 

ತ್ತಿದ್ದನು. 



೩3 ಚಾಲರ್ಕ ದಾರ್ನಿನ್ 

ಒಳನಾಡಿನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ.ಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತೊಡಕುಗಳಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ 

ಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರ ಡಾರ್ವಿ ನನ್ನ ನನ್ನು ತಂಬ ನೋಯಿ.ಸಿತು. 
ನಾನವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನ್ನೇ ಐಾತಾಳಕೈೈ ತ.ಳಿಯುನ ದಾಸ ವನ್ನು 

ಕಂಡಾಗ ಅವನ ದಯಾಮಯ ಹೃದಯ ಜು ಜಾ 

ಸ್ಯ ದಾಯಿತು. ತಾಯ್ನಾ ಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ 

ಡಾರ್ವಿನ” ನಾಗರಿಕಕೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಗುಲಾಮರಿಗೆ 

ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದನು. ಒಬ್ಬ 

ನೀಗ್ರೋವಿನೊಡನೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆವನಿಗೆ 

ಸನ್ನೆ ಮಾಡಲು ಕೈಯೆತ್ತಿ ದನಂತೆ. ಆಗ ಆ ಬಡಪಾಯಿ ಹೊಡೆಯಲು 

ಬಂದನೆಂದರಿತು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ಚೀರಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇದನ್ನ ಕಂಡು 
ಹಾರ್ವಿನಿ? « ಈ ದರ್ವ್ಯಾವಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಯ ಉನ್ನ ತಸ ನದಲ್ಲಿರವ ಮಾನವನ 

ನಹಾವ್ರಾಣಿಯ.ನ್ನ್ನ ಹೇಡಿತನ ಕೆ ನೂಕಿತೆಳೆ ಎಂದು ನಿಟ್ಟು ಸಿರು ಬಿಟ್ಟ, 

"ಹಲವು ಮುಗಗಳಿಗಿರ.ವ ಆತ್ಮ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ bk 

ಆವನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿ ಒವ್ಹ! ' ಎಂದ. ಕೊಂಡು ಮರುಗಿದರು. ಒಡೆಯರು ತಮ್ಮ 
ಗ.ಲಾಮರಿಗೆ ಆಲ್ಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಮಯಾತನೆ ಕೊಡ.ವರೆಂದ. ಅನೇಕ 

ರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಅರ್ತನಾದವೊಂದು ಕೇಳಿ 

ಬಂದರೆ ಅದು ನೆಣೀವಿಗೀಡಾದ ಗ.ಲಾವ.ನದಿರಬೇಕೆಂದ.ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. 

ರಯೋಡಿಜನಿರೊ,ದಲ್ಲಿಳಿದ.ಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಸವಿನಾಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುದುಕ 

ಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗ.ಲಾವ.ರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕಣ್ಣಾ ರ ಕಂಡಿ 

ದ್ದನು. ಅವಳೆ. ಗುಲಾಮರ ಎಳೆಮಕೃಳಿಂದಲೂ ದ.ಡಿಸಿಕೊಳು ತ್ತಿದ್ದಂತೆ; 

ಬಾಲಕರು ಶಕ್ತಿ ಮಾರಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ, ದಣಿದ, ಉಳಿ ಚ ಅವರನ್ನು 

ದಂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯ್ಲೇ ಸಲಾಕಿಯೊಂದನ್ನು ಅಣಿಯಾಗಿಟ್ಟ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಳಂತೆ. 

ಇರ್ವಿನ್" ಆ ವಿಚಾರವನ್ನರಿತ. «ಇದು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ನ.ಸಿ ಬಳಿ 

ದಂತೆ? ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ದಾಸ್ಯ ಕಟ್ಟದ್ದಲ್ಲವೆಂದು 

ವಾದಿಸುವರಿದ್ದೇ ಇದ್ದರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಡಾರ್ನಿನ" « ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ 

ಗಳೊಡನೆ ತಾವೂ ದಾಸ್ಯವನ್ನನ.ಭನಿಸಿ ನೋಡಲಿ? ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿ 

ರುವನು. ಯಾತ್ರಿಕರು ಬ್ರೆಸಿಲ್ಪನ್ನು ಬಿಡ-ವುದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದಾಗ ಹೇಯ 

Wak 
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ಚಾಲ? ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೈತ್ಟಿ 

ವಾದ ಗುಲಾನ.ರ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಾಡಿನಿಂದ ಮಂದೆ ಸಾಗುವೆನಲ್ಲಾ, ಎಂದು 

ಅವನು ಸಮಾಧಾನಸಟ್ಟುಕೊಂಡನಂತೆ. 

ಡಾರ್ನಿನ್ ಬ್ರೆಸಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ ಒಮ 

ವಿವರಿಸಬಹ ದು. ಯಾವ ಗ್ರಂಥದ್ಲೂ ಬೆಳಕನ ಕಾಣದಿದ್ದ ಹಲವು ಜಾತಿ 

ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳೂ ಕಿಗಿನಜಾತಿಯ ಸ ಸಸ್ಯಗಳೂ ನಿಚಿತ್ರರೀತಿಯ ಜರೀ 

ಗಿಡಗಳೂ ಅವನ ದಿಗೆ ಬಿದ್ದುವು. ತಾನು ಪರಿ 

ಬ್ರ ಸಿನ್ಲನಲ್ಲಿ ಶೀಲಿಸಿದ ಪ ತಿಯೊಂದು ಸಸ ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ವಿಷಯ 
ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬ ಶ್ರ 

ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುರುತ.ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಡೆ 
ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆಡಹಲು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡುದ್ಲದೆ ಆವಶೃಕ 

ವಾದುವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಪ್ಪ ವಾಗಿಟ್ಟ ಕೊಂಡನೆ.. ಆ ವ.ಹಾರಣದ 

ಗಿರಿನದಿಗಳೆನ್ನೂ ಇತರ ವೈ ಭವ ದ ದೃಶ ಗಳನ್ನೂ ಆವನು ಆಜೀವವೂ 

ನುರೆತವನಲ್ಲ. ಹಲವು ಜಾತಿಯ ವ. ರದಕನೆ ಕೈಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವರ 

ಹತ್ತು ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ವಿರೇಪರೀತಿಯ ಚಿರ. ರಚನೆಯನ್ನೂ ಆಭ್ಯಾಸಿ 

ಸಿದನು ರಾತಿ ಯಲ್ಲಿ ಆಗಣಿತವಾಗಿ ಗುಪುಕೂಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚಿಮ. ತ 

ನೀಲಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿ.ನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿ.ಣ.ಕು 

ಹುಳುಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದನು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿ 
ಚಟಿ.ವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತಿ ದ್ದ ಜೇನುನೊಣ 

ಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದನು. ಕಣಜ ಬಣ್ಣ ದ ಚಿಟ್ಟಿ, ಮಿಡತೆ ಮೊದಲಾದ 

ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಕೀಟಿಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ 

ವಿಲಕ್ಷಣ ಜಾತಿಯ ನಂಗಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಸ 4 ಭಾವವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದು 

ದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಲಕರು ಚಟ ಡುವ ರೀತಿಯನ್ನೂ ಬ ಜನ 

ನೋಡಿ ಅರಿತುಕೊಂಡನು. _ 

ಬ್ರೆಸಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಗಲ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಯಾತ್ರಿಕರ. ಮಾಂಟವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ೧೮೩೨ ನೆಯ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ 

ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಮತ್ತು 

ದಕ್ಷಿಣದ ತೀರಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಡಾರ್ವಿನಿ” 

ತನಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಪಾರ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಭಾ 
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ವಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತೀರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನತಿ 
ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲ ನಾಡೋ ದ್ನೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 

ಮಾಂಟನೀಡಿಯೋ ಚ ಆತಿ ವೆ" ಕ್ತ ಸತ 
ದಲ್ಲಿ ಭೂಶೋಧನೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಎಂಬತ್ತು ಜಾತಿ ಸಕ್ಷಿಗಳನ್ನು 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದನು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೋಗಿಲೆಯಂಥ 

ನ.ಲೋದ್ರಿಯೆಂಬ ಅಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಿ, ಹ.ಳು ಹುಪ್ಪಓಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುವ 

ರೀತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ ವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದನು. ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ರಣಹದ್ದ 

ಮೊದಲಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೂ 

ಆರಿತುಕೊಂಡನು. ಇನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣಕ ತೆರಳಿ ರಯೋನಿಗ್ರೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪ್ಪು 

ನೀರಿನ ಸರಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದನು. ಆ ಸರೋವರದ 

ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಆನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ವಾಸಿಸು 

ತರುವುದನ್ನು ಅರಿತು " ಭೂವಲಯ ದಲ್ಲಿ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ 

ಲಾರದ ಸ್ಪಳವಿಲ್ಲ; ಸಾಗರದ ಉಪ್ಪುನೀರಾಗಲ್ಕಿ ವಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ 

ಜಲಪ್ರವಾಹವಾಗಲಿ, ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಗಳಾಗಲಿ, ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ 
ಯಾಗಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ಜೀವವರ್ಗದ ವಾಸಕ್ಕೆ ಆನುಕೂಲ 

ವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಮೈಲಿಗಳಿತ್ತರಕ್ಕೆ ಹರಡಿರುವ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲೂ 

ಮೈಲಿಗಳಾಳವನ್ನು ಮ.ಟ್ಟುವ ಸಾಗರದ ತಳದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕ 

ಬಲ್ಲುವು ? ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡನ:. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ತೀರದ ಲಕ್ಷಣ 

ವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ತೀರ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಈಚೆಗೆ ಸಾಗರ 

ದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಭೂಭಾಗವೆಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ 

ಯಿತು, ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಡಬಿಡದೆ 

ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹೊಸಹೊಸ ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿ 

ಮುಂದಿನ ಶೋಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ವು. 

ಜೀವವರ್ಗ ಭೂವಿ.ಯ ಮೇಲೆ ಉದಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷ 

ಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಗಣಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಿ ಅಳಿಯುತ್ತಿವೆ. 

ಆಗಾಗ ಒದಗುವ ವಾತಾವರಣದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು 

ಭೂಗತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರಗಳು ನದಿಗಳ ಮೂಲ 

ಕವೋ, ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರವಾಹಗಳಮೂಲಕವೋ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. 
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ಅಂಥ ಶರೀರದ ಮೆತ್ತನೆಯ ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಹೋಗಿ, ಮೂಳೆ ಮೊದ 

ಲಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ.ಕೊಳ್ಳು 

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ತ್ತವೆ. ಆ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸಹೊಸ ಮಣ್ಣಿನ 

ಪದರಗಳು ವರ್ಷವರ್ಷವೂ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 

ಹೀಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ 

ಬೀಳುವುದು. ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖದಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ಬದರಗಳ ಒತ್ತಡ 
ದಿಂದಲೂ ಅವಶೇಷದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಮಣ್ಣು RNG ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟ 

ಯಾಗುವುವು. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಶಿಲೆಯ ಹಿನ್ನೆ ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆನಕೇಷದನ್ಟು 

ಭಾಗಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯ ರೂಸದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗ.ವುದ.. ಚಕ್ಕ 

ಸಾಗರದ ಭಾಗ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ ಗಡು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಭೂ 

ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ. ವುದ.0ಟು, ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಗೆದು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ 

ದಾಗ ಯ.ಗಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದ.ಕಿದ್ದ ಜೀವಿಯ ಅಸ್ಪಿಯ ಅವಶೇಷ 

ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಕುಹೋಗಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನೇ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಶತ 

ಮಾನಗಳ ಹೀದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಉಳಿದು ಜಬ ಇಂಧ 

ಅನಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಳೆಯುಳಿಕೆಗಳೆನ್ನು ವರು. 

ದಕ್ಷಿಣ ಅವೆ.ರಿಕದ ತೀರಸ್ರದೇಶ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ 

ದಿಂದ ವಲೆಡ್ಡ ಭಾಗಮೆದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಅರಿತೆಕೊಂಡನಸ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ 

ಪ್ರದೇಶದ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ 
ಬೇಹಿಯಬ್ಲಾಂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ೧೮೩೩ನೆಯ ಆಗಸ್ 

ಮತ್ತು ಬಿಯೊನಾಸ್ ೧೧ರಲ್ಲಿ ಬೇಹಿಯಬ್ಲಾ ೦ಕ ಮತ್ತು ಬಿಯೊನಾಸ್ ಐರ್ 

ಐರ್ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಬ ನಗರಗಳನ್ನು ” ನೋಡಲು ಕುದುಕೆಯ ವ್ಹೇಟೆ 
ಹೊರಟನು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ 

ಸಾವ.ಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಾದನಂತರ 

ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲ್ಲೇ ತಂಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಜೊತೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಬುದಿದ್ದ ನಾಯಿ ಅವನಿಗೂ ಅನನ ಕ.ದರೆಗೂ ಕಾವಲಾಗಿರುತ್ತಿ ತ್ತು. 

ಪ್ರಯಾಸಧಿಂದ ಬೇಹಿಯಬ್ಲಾಂಕವನ್ನು ಸೇರಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 
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ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಚತ.ಸ್ಪಾದಿಗಳ ಪಳೆ 

ಯುಳಿಕೆಗಳು ದೊರೆತುವು. ಸುಮಾರು ನೂರು ಚದ ರಗಜದಳತೆಯಲ್ಲೇ 
ಒಂಬತ್ತು ಬೇರೆಬೇರೆ ಜಾತಿ ಚತ.ಸುದಿಗಳ ಸಕಿಯಸಳಿಕೆಗಳು ದೊರೆತ.ವು. 
ಅಯ ತ್ತಸ್ತ ಆ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ. ಈ 

ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ. ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಶ್ಚರ್ಯ 

ಪಟ್ಟನು. ಈ ಶೋಧನೆ ಅನನ ವ.ನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾರ 

ಯೋಚನೆಗೆ ಎಡೆಗೊಟ್ಟತ.. " ಹುದಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲದಿರು 

ವುದೇಕೆ ? ' ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಶ್ಚಿ ಸಿಕೊಂಡು ಹಗಲಿರುಳೂ ಯೋಚಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದನು. 

ಡಾರ್ನಿನ” ಬೇಹಿಯಬ್ಲಾಂಕದ ಹತ್ತಿರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಬಿಯೊನಾನ್ ಐರನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ.ಮಾರು 

೩೦೦ ಮೈಲಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರಾನಾ ನದಿಯ, ಕಣಿನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಬಾಫಿ 

ಸಾಂಬಾಫಿಯ ಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೊರಟನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಸುತ್ತಣ 

ಹತ್ತಿರ ಕುದುರೆಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ 

ಫಯ ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಕುದ.ರೆಯ ಪಳೆಯು 

ಳಿಕೆ ದೊರೆಯಿತು. ಕೊಲಂಬಸ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ 

ಕುದುರೆಗಳಿರದಿದ್ದರೂ ಶತಮಾನಗಳ್ಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕುದುಕೆಗಳಿದ್ದು 
ಮೆಬುದಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ ಆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಡಾರ್ವಿನ್ ಚಕಿತನಾಗಿ 

ಹೋದನು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಕುದ:ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಲಂಬಸ್ಸನ ನಂತರ 

ಸ್ಪೈಯಿನ್ ಮೊದಲಾದ ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದುವು. ಡಾರ್ವಿನ” 

ತನಗೆ ದೊರೆತ ಕುದುರೆಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನಂತವಾಗಿ 

ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಕೃದೆರೆಗಳು 

ಅಳಿದು ಹೋದುವೇಕೆ? ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಗಳ ಗತಿಯೇನಾಯಿತು ? 

ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದುವು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ 

ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ-ತನ್ನ ವಿಕಾಸ ತತ್ವ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ 
ನೆಂಬ:ದನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳನಂತರ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಪರಾನಾ ನದೀಮುಖಜಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಲೆಕ್ಕನಿಲ್ಲದಷ್ಟು 
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ಬೇರಿಬೇಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ದೊರೆತುವು. ಆಗ 

ಅವನ ಯೋಚನಾತರಂಗಗಳು ನೂರ್ಮ್ವಡಿಯಾದ.ವು. "ಈ ಪಂಸೂಸ್ 

ಸವ.ಭೂಮಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆ.ಛ್ಲುಗಾವಲಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ 

ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ Fe ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದರ ಗರ್ಭದನ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ 
ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ತಂಬಿವೆ' ಎಂದ.ಕೊಂಡನು. Hi 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಪ್ಪವಾಗಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡನು. 

ಒಳನಾಡಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವ.ಸಸ್ಸಿ 

ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಲಾರಂಭಿಸಿದ.ವು. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ 

ಅವನ ದೇಹವೂ ವ.ನಸ್ಸೂದುಡಿಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ 

ಕೆಟ್ಟಿತು. ಕೂಡಲೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 

ಒಳನಾಡಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾಯಿ.ತು. ಅಕ್ಟೋ 

ಬರ್ ೧೨ರಲ್ಲಿ ಬಿಯೊನಾಸ್ಐರ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೊರೆ 

ಟಿನು ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊದರೆಯಾಯಿತ.: ಲಾಸ್ಕಾಂಚಾಸ್ಸನ್ನು 
ತಲಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯುಂಬಾಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು 
ಹಲವು ಪರಿಚಯಸ್ತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ, ಬಿಯೊನಾಸ್ 

ಐರ್ಗೆ ಹೀದಿರ.ಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ 

ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಂಟನೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಬೀಗಲ್ 

ನಾನೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂತಿದ್ದು ದರದ ವ.ರಳಿ ಒಳ 

ನಾಡನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಉರ.ಗೈಯ ಮೇಲಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 

ಬೀಗಲ್ನಾನೆ ಮಾಂಟಿನೀಡಿಯೋನನ್ನುಳಿದು ಪೋರ” ಟೆ ಶಿಸೈರಿಗೆ 

ಹೊರಟಿತು. ಪೆಟಗೋನಿಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ 

ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟಿ ಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಯಾತ್ರಿ ಕೆ ಕಣ್ಣಿ ಗೆ.ಕಂಡಿತು. ಅವರಲ್ಲ 

ನೇಕರು ಟೆ ಚಟ್ಟಿ ಗಳು ಅಸಾಯಕರವಾಯುವೆಂದು 'ಚೀರಿದರು. ತೀರದಿಂದ 

ಸುಮಾರು ಹದಿಕೇಳು ನೈಲಿ ದೂರ ಈಜಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಡಗಿನಗೋಡೆ 

ಒಳನಾಡಿನಿಂದ 

ಹಿಂದಿರುಗುವನು 
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ಯನ್ನು ಹೆತ್ತಿದ್ದ ಸಗಣಿಚಿಟ್ಟಿ ಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಡಾರ್ವಿನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ಪಟ್ಟಿ ನು. ಹಾಗೆಯೇ ೩೫೦ ಮೈಲಿಗಳ ದೂರದಿಂದ 

ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ವಿ ಡತೆಯೊಂದು ಹಡಗನ್ನು 

ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದದನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ವ .ಗೃರಾದರು. 

ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ತನಕ ನಾನೆ ಯಾನಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ವೋರ್ಟ್ 

ಡಿಸ್ಫೆರನ್ನು ಮ.ಟ್ಟಿತು. 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲಸಿದೊಡನೆಯೇ ಯಾತ್ರಿಕರು ಒಳನಾಡನ್ನು ಹೊಕ್ಕು 

ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಿ.ಸಲು ಸಿದ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಡಾರ್ವಿನ್" ಉರುಗ್ವೆ 

ದೇಶನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಟಿಗೋನಿಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು. ಖಂಡದ 

ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಧ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆ 
ಗಳಾವುವೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲನೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳಾವುವೂ ಅಲ್ಲಿ 

ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ವ.ನಸ್ಸು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಸೋಮಾರಿ 
ಯೊತಿರದೆ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧವಿಚಾರಗಳ ನೆಲೆ ಅನಂತವಾಗಿ 

ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಹಲವು ದಿನಗಳನಂತರ ಒಳನಾಡಿನಿಂದ ವೋರ್ಟ್ 

ಡಿಸ್ಕೆರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಇತರ ಯಾತ್ರಿಕರೊಡಗೂಡಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 
ಯಾನವತಾಡಿ ಸುಮಾರು ೧೧೦ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಜೂಲಿ 

ಯನ್ನನು ತಲಪಿದನು. ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ 

ಅವನ ವನ.ನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮ.ಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೊಳೆದ.ುವು ಹಿಂದೆ ತಾನು 

ಯೋಟಚಿಸಿದ್ದಂತೆ ಸೆಟಗೋನಿಯ ಪ್ರದೇಶನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮೇಲೆದ್ದು 
ದುಬ ಅಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮಿರಪಟ್ಟಿ ತು. ಅಂದಿನನರೆಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಪಳೆ 

ಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದುತೆ " ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ 

ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬುಧನಿಡ್ಜೇ ಇದೆ' ಎಂಬ 

ಜಾನೆ ಅನನ ನನಸ್ಸಿನನ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತು ಹುದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬವೆ.ಕಿ ಸಳೆಯಳಿಕೆ 

ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇಕೆ ಈ ದಿನ ಇರ.ವುದಿಲ್ಲ? ಅವುಗಳು 

ಅಳಿದುಹೋದುದು ಹೇಗೆ? ಈ ದಿನದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿನಂರಗಳು ಏಕೆ 

ಕೃವ.ವಾಗಿ ಶಿಥಿಲನಾಗತ್ತಿನೆ? ಮೊದಲಾದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರ 

ಪಟಿಗೋನಿಯ 

ಸಮಂದ್ರ ದೆಪಿ 
ಎ 

ಪೆಬಗೋನಿಯದೆ 

ಭೂಲಕ್ಷಣ 
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ಜ್ಞಾನವೂ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಪಥದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಿತು. ಈ ನಿಚಾರಗಳನ್ನು 

ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹ.ಡುಕಲು ಹೋದುಶೆಲ್ಲ ಅವನ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸವ.ಸೈಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು ವು. ಅಹೋ 

ರಾತ್ರಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಎಂಥ ದಿವ್ಯತತ್ವ 

ಗಳು ಉದಿಸಿದುವೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಣ.ತ್ರೇವೆ. 

ತೀರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 

ಡಾರ್ವಿನ” ಹತ್ತಿರದ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಟಿರಾ 

ಡೆಲ್ಬೂ ಗೊ ಎಂಬ ದ್ವೀಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಸ್ಲಿನ ಜನರು 
ಖಂಡದಿಂದ ಬಹೆ.ಕಾಲನಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರ 

ನಾಗರಿಕತೆ ಶಿಶತ್ವದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು 
A 11 ಕೊಂಡನು. ಈಚೆಗೆ ಯೂರೋಪಿನ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಅಂಥ 

ನಬ ದೀನನರ್ಗದ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುವರೆಂದ; ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿನು. ಅಧೋಗತಿ 

ಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋದರ ವರ್ಗನೊಂದಸ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡು 

ತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ 

ಸಿದನಂತೆ. 

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸುಶೋಧನೆಗಳು ಮ.ಗಿದನುತರೆ ಬೀಗಲ್ ಜಹಜು ಚಿಲಿ 

ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿ. ವಮಲ್ಬರೈಸೋನನ್ನು ಮುಟ್ಟತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದು 

ಕೊಂಡು ಆಂಡೀಸ್ ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ಸಾಂಟಿಖಾಗೋ ನಗರಕ್ಕೂ ಸುತ್ತ 

ಡಿ ಮುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ 

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಡಾರ್ನಿನ್" ಅನೇಕ ಉಸಯುಕ್ತ 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ 

ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟಿತು. 

ಆಗ ವಾಲ್ಬರೈಸೋವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದ ಅವನ ಸಹಪಾಠಿಯೊಬ್ಬನ ಅತಿಥಿ 
ಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆ 

ಗೆಳೆಯನು ನೀಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಆಜೀವವೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳು 

ದ್ದನು. 
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೧೮೩೫ ನೆಯ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇತರ ಯಾತ್ರಿಕರೊಡನೆ 

ವಾಲ್ತೀವಿಯವನ್ನು ಸೇರಿಜನು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೂಮಿ ಒಮ್ಮೆ 

ಕಂಪಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಅವನೂ ಆ ಕಂಸನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದನು. 

ತಾನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರ.ಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಭೂಕಂಪ 

ನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ « ಆಗ ನಾನು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಲು 

ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಂಪನದಿಂದ ತಲೆ ತಿರುಗು 

ವಂತಾಯಿತು. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ತರಂಗಗಳ ನಡುವೆ 

ಹೊರಳಾಡ.ವ ಹಡಗಿನಂತೆ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಆಂಥ ನಿಸರ್ಗಕ್ರೋಧ 

ದಿಂದ ಯುಗಯುಗಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಮಾನವನ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೈ, ನಾಗರಿಕತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು 
ಗೂಡುವುದಲ್ಲಾ ' ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿ ರುವನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ 

ವಾಲ್ಪರೈಸೋವಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಾರಂಭಿಸಿದನು. ಒಮ್ಮೆ 

ಕಾರ್ಡಿಲೇರ ಪರ್ವತಕ್ರೀಣಿಯನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪೋರ್ಟಿಲೋ ಎಂಬ 
ಕಣಿನೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಲು ನುಗ್ಗಿ ದನು. ಆಗಮ್ಯವಾಗಿದ್ದ 

ಆ ಕಣಿನೆಯ ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಗತ ಶತಮಾನಗಳ ಬಂಡೆಗಳು 
ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವ.ನನನ್ನಾಕರ್ಷಿಸಿದುವು ಆ ಶಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿ 
ಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಿರಿನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮಸೆದಾಡು 
ತ್ರಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು " ಈ ವನದ ನದಿಗಳು ನನಗೆ ಭೂನಿ.ಶಾಸ್ತ್ರನನ್ನು 

ಬೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ? ಎಂದ.ಕೊಂಡನಂತೆ! ಆಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ಹಿರಿಯ 

ಆನಂದವನ್ನು ಆನೇಶಪೂರಿತನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನು 

ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಎಂಥ ಕನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದನೆನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸೆರುವಿನಲ್ಲೂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಸೋಭೆಯುಟಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚ ಸಂಶೋಧನೆಗ 

ಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧೃವಾಗಲ್ಲಿ. ಬೀಗಲ್" ಜಹಜು 
ಸೆಸ್ಟಂಬರ” ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನುಳಿದು. ಸೆಸಿ 
ನಿಕ್ ನ.ಹಾಸಾಗರವನ್ನ ಹೊಕ್ಕು ಯಾತ್ರಿಯನ್ನು 

ವಾಲ್ಮೀನಿಯದ 

ಹತ್ತಿರದ ಭೂಕಂಪ 

ದಕ್ಷಿಣ ಅನೆರಿಕ 

ನನ್ನು ಬಿಡುವರು 

ಮುಂದುವರಿಸಿತು. 
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ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ಪೆಗೋ ದ್ವೀಪಸ್ಕೋಮದಲ್ಲುಳಿದು ಡಾರ್ನಿನ್ ಅನೇಕ 
ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನದೆಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಸಹಸ್ರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ 

ಗಳ ಕುರುಹ.ಗಳೂ, ತಂಡ.ತುೂಂಡಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲುಗಳಂತಿದ್ದ ಮರಗಿಡ 

ಗಳೂ ವ.ನುಷ್ಕನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೆದರದಂಥ ವಿಚಿತ್ರ 

ವ್ರಾಣಿಗಳೂ ಅವನ ಮನಸ್ಪನ್ನಾ ಕರ್ಷಿಸಿದುದ್ದಾದೆ 

ಅನೇಕ ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಹ ಟ್ಬಸಿದ ವು. ಅಗ್ನಿ 

ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಉಕ್ಕಿಬಂದು ಆರಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಹದ ಕ.ರುಹು ಇನ್ನೂ 
ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನ ಕಂಡು ಡಾರ್ವಿನ್ ಆ ದ್ವೀಪಗಳ್ಳೊೇವೂ ಅತ್ಯಾಧ.ನಿಕ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಿಂದ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿರ್ಮಿತ 

ವಾದುವೆಂದು ಕೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡನು ಆಲ್ಲಿನ ವೂೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ನಾಗರಿ 

ಕತೆಯ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಕಂಡು " ಮಾನವನ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ 

ಪೂರ್ವಜರಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಯಾವ ವೃತ್ಯಾಸವೂ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದಿಮಾನನವನು ಇವರಂತೆಯೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಇಂಥವನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ 

ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಗಗಳು ಮಾನವರ ಪೂರ್ವಜಕರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ 

ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲಾರದು ' ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿ 

ಕೊಂಡನು. 

ಗಾಲ್ಪೆಗೋ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡ. ಯಾತ್ರಿಕರು ೩೨೦೦ 
ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹಿಟಿಯನ್ನ ದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಸಾಗರದ 

ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ತನಕ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾ 

ಯಿತು. ಮಾರ್ಗ ಸ.ಖಪ್ರದವಾಗಿಯೂ ಹರ್ಷದಾಯಕ 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದಲ್ಲಿ ವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು. ಆಗ ತರುಣ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥ 

ದಲ್ಲೊಂಜಿಡೆ ನಿವರಿಸಿರುವನು. ಟಾಹಿಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ನೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ 
ದೇಶದಿಂದ ತೇದೌ ಬೆಳೆಸ ಶ್ರಿದ್ದ ಆನೇಕ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 

ಆನಂದಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿನ ಮೂೂಲನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಸರಣ 

ಕ್ಕಾಗಿ ಪಾದ್ರಿಗಳ. ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಳೊಂಡನು. 

ಆನೇತರ ನ್ಯೂಸಿಲೊಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನನರ, ಹೊಸದಾಗಿ 

ಗಾಲ್ಪೆ ಗೋದ 

ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು 
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ರಾಜ್ಯಪದ್ಗ ತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿ ರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದೇಶಭಕ್ಕ ನಂತೆ 

ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಂಡನಂಕೆ. ಸಿಡ್ನಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರ್ನತಪ್ರದೇಶಗಳ 
ಕಡೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿಒಂದನು. ಆ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ 

ಡಕ್'ಬಿಲ್, ಪ್ಲಾಟಸಸ್ ಮುಂತಾದ ಆದಿಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನು ಸರಿಶೀಲಿಸಿದನು. 

ಸಸ್ಮನಿಗಳೆಂದರೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸತ ಕ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಸಸ್ತನಿಗಳು ಕೆಳವರ್ಗದವು. ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನಿಡುತ್ತವೆ 

ಆ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ದ್ವೀಪವನ್ನೂ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ 

ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿನರ್ಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಕೇಲಿಂಗ್ 
ದ್ವೀಪಕ್ಳೂ ಹೋಗಿ ಅದರ ಭೂಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಹವಳದ ಹುಳು 

ಗಳು ಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುನೆಂಬುದನ್ನು 

ಕಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಹತ್ತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾವುವೂ ನಡೆಯ 
ದಿದ್ದರೂ ಆ ಖಂಡದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಖಂಡ 

ಗಳವುಗಳಿಗಿಂತ ಬದಲಾಗಿರುವುವೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಹವಳದೆ 

ದಿಣ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡು, ಹವಳದ ಹುಳುಗಳ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು. ಯಾತಿ, 

ಕರು ಮೂರಿಷಸ್ ಕೇನ್ರ್ಲೌಾ ಸೇಂಟ್ಹೆಲೀನ, 

ಅಸೆನ್ಸ್ಸ್ ನ, ಬೇಹಿಯಾ, ಪರ್ನಾಂಬುಕೋ, ಕೇಪ್ನೆರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸೊರ್ಸ್ 
ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಟಿಕೊಂಡು ೧೮೩೬ನೆಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೆಯ 

ದಿನ ತಾಯ್ದಾಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. | 

ಬೀಗಲ್ ವಿಜ್ಞಾನಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೊಸ್ಬಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 

ಡಾರ್ನಿನ” ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿ ಗೆಯನ್ನೂ ಸಡೆ:ನು, 

ಆಗ ಅವನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಸಾರ ಸಾಹಸ ಸಹನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಫಿಟ್ಸ್ 
ರಾಯನು ಆನಂದಸಟ್ಟಿದಲ್ಲಡೆ ತಾನು ಅನನ ಯೋಗ್ಯ 

ತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ 

ನಿಷಾದಪಟ್ಟಿನು. ಅಂಥ ತರುಣ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಸೇವೆ 

ಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆಂದು ಪ್ರವಾಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು 

ಶಾ ಯ್ನಾಡಿಗೆ 

ಹಿಂದಿರುಗಿದರು 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಕೌರ್ಯ 

ಮಹೋನ್ನತಿ 



ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನಿನ್ ೪ಷ್ಟಿ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದನು. ಇಂದಿಗೂ ಆ: ಸ್ಥಳಗಳು ಅಡೇ ಹೆಸರ 

ಗಳಲ್ಲ.ಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಕಾರ್ಯವ.ಹೋನ್ನ ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಉಳ 

ತ್ನಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟ್ ಡಾರ್ವಿನ್, ವೋರ್ಟ್ ಡಾರ್ನಿನ್, ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಸೌಂಡ್ ಇಶ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹೆ.ದ. ರಾಯಲ್ ಜಿಯಗಾ ಫಿಕಲ್ 

ಸಂಘದವರು ಯಾತ್ರೆಯ ಮ.ಖಂಡನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಪದಕನನ್ನಿತ್ತ ಗೌರವಿಸಿ 

ದಾಗ ರಾಯನು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸೇವೆಯೇ ತನ್ನ ವಿಜಯದ ವೂಲಕಾರಣ 

ನೆಂದು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿ ರಿಂದ ಹೇಳಿ ಅನನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದನು. ರೋಗದಿಂದ 

ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬಿಡುವಿ್ಠದೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು 

ನಡೆಯ. ಸಿದುದನ್ನು ಕಂಡ ಯಾತ್ರಿಕರು ಅವನ ಸಾಹಸ ಸಹನಾದಿ ಸದ್ದುಣ 

ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ.ದಲ್ಲದೆ ಅನನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತೆ ಗೌರನಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದರು. 

ಬೀಗಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಸ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೃಂತ 

ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾವ 
ಘಟನೆಯೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣ.ವುದಿಲ್ಲ. " ನನಗೆ ನಿಜವಾದ 

ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತುದು ಬೀಗಲ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ. ಅದೇ 

ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗ.ರಿಯನ್ನು ಥಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ' ಎಂದು 

ಅವನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುನನು. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ 

ವರೆಗೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಪ್ರಚೋದಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ವಿವಿಧ 
ಸಮಸ್ಯೆ ಸೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಮೌನವಾ ಗಿ ಯೋಟಿಸತೊಡಗಿದನು. ಗಾಲ್ಫೆಗೋ 

ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ತಾನು ನೋಡಿದ್ದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅವನ 

ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾದ ಅಪಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. 

ಆಗ ಹೊಳೆದ ಭಾವನೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನವನ ಪೂರ್ವಜರು ಮಂಗ 

ಗಳಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂಬ ಸತ್ಯದರ್ಶನವಾದುದು. ಆ ಕಾಡು ಜನರನ್ನು ಕಂಡಾಗ 

ಅವನ ಸ್ಮೃತಿನಥ ಗತಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿ, ಆದಿಮಾನವನು ಈ 

ದಿನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ನಡೆಸಿದ ನಿಕಾಸ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿರಬೇಕು. 
ಬೀಗಲ” ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಅವನೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ 

ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮಿ ವಿಕಾಸ ತತ್ವದ ಸನಿರೂಪಣೆಗೂ ಪೋಷಣೆಗೂ 
ನೆರನಾದ.ವೃ. 

ಯಾತ್ರೆಯಿಂದಾದ 

ಶಿಕ್ಷಣ 



೪೪ ಚಾಲರ್ಕ್ಸ ಡಾರ್ಪಿನ್ 

ರಾಬರ್ಟಿನು ತನ್ನ ಮಗ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವನೆಂದು ಅನು 

ಮಾನಿಸಿದ್ದ ನಪ್ಟೆ. ಆದರೆ ಡಾರ್ವಿನ” ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಕೊಂಡುದಲ್ಲದೆ ಅವಾರವಾಗಿ ದುಡಿದು ಹುಡುಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ 

ಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು 

ವರ್ಷೆಗಳೂ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾವಶ್ಯ ಕವಾದ ಹಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ತಾನೇ 

ಹೊಡೆದು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ದ್ಲನು. ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 

ಕುತೂಹಲವೂ ಕಡನವೆಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂತು. 

ತನಗಿದ್ದ ವಿಲ್ಲ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಜ್ಞಾ ನಕಾತರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ 

ಬಂದ್ರು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯೂ ದ.ಡಿಯಲು ಮೊದಲು 

ಮಾಡಿದನು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಸಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಕ್ರಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಲಿಬ್ಬನೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. 
ಆದುದರಿಂದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ 
ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ತಾನೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ವಿಷಯಗ್ರಹಣ 

ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು 

ಅಭ್ಯಾಸಿಸ.ವುದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮವಿರಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ 
ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಅನನ ಜ್ಞಾನ 

ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಭೂವಿ,ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತನಗರಿವಾಗದು 
ದನ್ನು ಲಯಲ್ಲರ ಗ್ರಂಥದಿಂದರೋ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಹೆನ್ಸೋರವ 

ರಿದಲೋ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು 

ದ್ದನು. 
ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಡಾರ್ವಿನ್ ಪಾದ್ರಿಯಾಗೆ.ವ ಆಸೆಯನ್ನು 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆದದರಿಂದ ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 
ನುಬಿಕೆಯಿ.ಟ್ರಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಅನೇಕ 

ಹೊಸ ಸವ.ಸೈಗಳ. ಹೊಳೆದು ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿವರಣೆಯ ವಿಚಾರ 

ವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲಾರಭಿಸಿದ್ದನು ಒಂದೊುದು ಜೀನರುಶಿಯೂ ತಾನು 



ಟಾರ್ ಡಾರ್ನೀನ್ ೪೫ 

ಸನಿರ್ಮಿತವಾದಂದಿನಿಂದಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲುಳಿದಿರುವುಡೆಂಬ ಬೈಬಲ್ಲಿನ 

ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಅನುಮಾನವು:ಟಾಯಿತು. 

ವಿಜ್ಞಾನ ಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಅಂಥ ದೀರ್ಥ 

ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕೊಲಂಬಸ" ಅಬಾ _ಂಟಿಕ್ ಮಹಾ 

ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಫಕಾಲ ಸಂಚರಿಸಿದ.ದರ ಫಲವಾಗಿ 

೫. 1 ಚಚ ಖಂಡಗಳ ಅರಿವಾಗಿ, ಮಾನವನಿಗೆ ಹೊಸ 

ಚವೊಂದರ ಜ್ಧಾ ನ ಬಂದಿತು. ಡಾರ್ನಿನ್ನನನ್ನು 

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಘಾ kp ಕರೆದರೂ. ಕಕಿಯಬಹ.ದು. ಅನನು ಈ 

ಮಾನವನಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದ: ಜ್ಞಾನ ಪ ಪ್ರಸಂಚವನ; ಕೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 



ಲ, ಪ್ರಬುದ ವಿಜಾ ನಿ 
ಟು 

ಪ್ರ ನಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಗ್ರ ಓಸುತಿ ತ್ತಿದ್ದ ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ 

ಗಳನ್ನೂ ಪೂ ಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಡಾರ್ನಿರ್ನ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಹೆನ್ಸೊ ರವರಿಗೆ 
ಕಳ; ಏಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತಾನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕ್ರಮ 

ವನ್ನೂ ಏಿನರಿಸಿ ಕಾಗದ ಬರೆಯುತ್ತಿ ದ್ದನು. ಹೆಕ್ನ್ಲೊ 

ರವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ 

ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟುದಲ್ಲದೆ ಅನನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದ 
ಸಾಹಸಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಆಗಾಗ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ.ರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಅನನ ಕಾರ್ಯಚತುರತೆಯನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗ.ವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 

ದಾರ್ನಿನ್ನನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಮ. ಮು ನಿಜಾ ಸಾ ಫಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. 

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ದುಡಿದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದ ಸಸ್ಯ ಸೃಗಳನ್ನೂ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಡಾರ್ನಿನ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ನ ನ 
ಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶ ನಾಲಯವನ್ನೇರ್ಸಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ ಟೆ 

"ವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ರಚನೆ, ಗುಣ, ಸ್ವಭಾನ 

ಮೊದಲಾದ ಹೋಲಿಕೆಯ ಗಣನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಬೇಕೆ 

ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧಿಸಲು 

ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನು. ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ತಾನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ಸತ್ಯಾ ಶೆ 

ಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಪ್ರ ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವೆ.ಚಿ hp ನಡೆದನು. 

ಲಂಡನ್ನಿನ ಭೂಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದವರು ಅವನನ್ನು ಸ್ಕನನ್ನಾ ಗಿ ಆರಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸಿದರು. ವಿಖ್ಯಾತ bein ಅಯಲ್ಲರು ಅವನ 

ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲ್ಯಾಭಿಸಿ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸೇರದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ 

ವಾಗಿದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆಯಿತ್ತರು. ಆದರೆ ಗೆಳೆಯ 

ರನೇಕರ ಕಟುಬಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಯಿತು, 

ಹೆನ್ಸೋರನರ 

ಆಸಕಿ 
ಇವಿ 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದೆ 

ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ 
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ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂರುವರ್ಷಗಳವಕೆಗೂ ದಾರ್ವಿನ್ 

ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಒಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಬರ.ತ್ತಿದ್ದನು. ತಾನು ನಡೆಯಿಸಿದ್ದ ಭೂಮಿಶಾಶ್ರದ ಹಲವು 

ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನೂ ಆ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ 

ಸಿದನು. ಆವುಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಭೂ ಲಕ್ಷಣ 
ಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾದುವು 

ಚಿಲಿ ತೀರಸ್ರನೇಕವೂ ಪಾಂವಾಸ್ ಹ್ಲ್ಬುಗಾವಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸಾಗರದಿಂದ 

ಆಧ.ನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದ್ದು ನೆಂದೂ, ಪ್ಲೇಟದ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲಿನ ಭೂ 

ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರ.ವುನೆಂದೂ 

ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದನು. ದಕ್ಷಿಣ 

ಅವೆ.ರಿಕದ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳು ಉದಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನೂ ತಾನು ಕಣ್ಣಾರ 

ನೋಡಿ ಬುದ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಪೆಸಿಸಿಕ್ 
ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಣ್ಣೆಗಳೂ, ಕುಳಿಗಳೂ ಉದಿಸಿದ ರೀತಿ 

ಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹಿದನ.. ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ತಾನು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಲೇಖನ 
ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅವನು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡಿಯುತ್ತಿ ರಬೇಕೆಂಬು 

ದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡಾರ್ನಿನ್ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು 

ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸಿದರು. 

೧೮೩೯ ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಸೋದರಮಾವನ ಮಗಳಾದ ಏಮಾ 
ವೆಡ್ಜ್ ವುಡ್ಡಳನ್ನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆ ಪ್ರಕಿಭಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಾ 

ಗಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕವಳಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಸಂಸಾರ 

ವನ್ನು ಸ.ಗವ.ವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ 

ವಿವಾಹ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದು ದರಿಂದ ಡಾರ್ವಿನ" ಅವಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ 

ಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮೇಲಾಗಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಡಾರ್ವಿ 

ನ್ಸರ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಸ್ ವುಡ್ಡರ ಮನೆತನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದುಬಂದಿತ್ತು. ಅಂಥ 

ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
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ಸುಪರಿಚಿತಳೂ, ಗೃಹಕಾರ್ಯನಿಪುಣೆಯೂ ಆದ ಏಮಾ ವೆಡ್ಜ್ ವುಡ್ಡಳು 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನಂಥ ಸೌನ್ಮ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಕನ್ಯೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ 
ಅವರ ದಾಂಸತ್ಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಸುಕೋಷಗಳು ತೂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದು 
ದನ್ನು ಕಂಡ. ಡಾರ್ನಿನ್ «ಇದು. ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ' ಎಂದ.ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ 

ಆಶರ್ಯ ಲ್ಲ. 

ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿ ಗೆ ಬೀಗಲ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಯಾತ್ರೆಯ ವರದಿಯೂ ಸಿದ್ಧ 
ವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ನಿನ” ಯನು ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನೂ 

ಸಂಗ್ರಹನನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿ ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳಿಗೆ ಖಾ ್ರಿಢ ಟಸ್ಪಣಿ 
Ria ಗಳನ್ನೂ ನಿನರಣೆಗಳೆನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದ ನು. ಅನೇಕ ಸಸ್ಯ 

ಯಾತೆ ಯ ವರದಿ ಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಚನ ಬಿ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನ 

ಚಾಚೂ ತಪ್ಪ ದೆ ಕೊಟ್ಟ ದ್ದ ನು. ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದೊ 

ಡನೆ ಅನೇಕರು ಅವನ ಸಾಹಸವನ್ನು ad ೧೮೪೨ ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ « ನಿಸರ್ಗ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಂಗ 

ಪ್ರಪಂಚಯಾತ್ರೆ -, ಎಂಬ ಪ್ರ ತ್ಯೆ (ಕ ಮುದ್ರಣವೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿ ತು. ಇದರಿಂದ 
ಜನಸಾಮಾನ ಕ್ಕೂ ಕನ ಕರೀ ುಹೋನ್ನ್ನ ತಿಯು ಅರಿವಾಗುವಂತಾ 

ಯಿತು. ನೇರಕ್ಕೆ ದೇಶನೇ ಅವನನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾರಭಿಸಿತು. ೧೮೪೩ರಲ್ಲಿ 

" ಬೀಗಲ್ ಯಾಕ್ರಿ ಯ ಪ್ರಾ ಚಿಶಾಸ್ರ ' ಎಂಬ ವ.ತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವೂ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸಂ ಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಹೊರಟಿತು. ಶಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ 

ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ, ಪ್ರಪಂಚದ ಈ 

ದಿನದ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಮೇಲೂ, ಉರಗಗಳ ಮೇಲೂ ಬೇಕಿಚೇಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು 

ಸಂಶೋಧತೆ ನಡೆಸಿ ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದ ರು. ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳಿಗೂ 

ಅನನು ಮುನು ಡಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ 

ದನು. ಅಂದಿನವರೆಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ಮನಿಗಳ ಅರಿವು ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹಿಂಜಿ ಆಲ್ಲಿ 
ಬದುಕಿ, SE ಇಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟ ರುವ 

ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಸಸ ಸ್ತನಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು, 
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ತಾನು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸಸ ಸನಿಗಳನ್ನೂ; ಇತರ ಪ್ರೊ ಣಿ 

ಗಳನ್ನೂ ಚತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಗೆ 

ಕಾಡ ಪ್ರಾ ಚೀನ ಸಸ್ಮನಿಗಳ ಪಳೆ 'ಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ನಿ ನ 

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯನಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೂ, ಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೇಂಬ್ರಿ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಡ್ಲಿನ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಂಘಕ್ಕೂ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೂ ಇಂದಿನ 

ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಸ್ಮನಿಗಳನ್ನೂ ಲಂಡನ್ನಿನ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘಕ್ಕೂ 

ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ಅನನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 'ನಿವಿಧ ಕೀಟಕ 
ಗಳನ್ನೂ, ಕಠಿಣ ಚರ್ವಿಗಳನ್ನೂ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ಸಸ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ನಿಖ್ಯಾತ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜ ರನೇಕರು ಸೇಶೋಧಿಸಿ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು 

ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ಹೀಗೆ ಡಾ ಇರ್ವಿನ್ನನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ದ.ಡಿಮೆಯ ಫಲ 

ವಾಗಿ ಆಂದಿಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ 

ರಾಶಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಮೇಲಾಗಿಪ ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ದ ವಿವಿಧ ಶಾ k 

ಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಿ, ಟ್ಟ ಹೊಸಹೊಸ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು 

ನಡೆಯಿಸಲ: ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಿತು 

ಡಾರ್ವಿನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ad ಭೂಲಕ್ಷಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ 

ಯನ್ನು ಕಂಡು ಭೂವಿ.ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದರನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಸಟ್ಟು ಆವನ 

ಆನುಸಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ 

ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಅಂದಿ?ಣಗಲೇ ಅವನು ಹಿಂದೂ 

ಹವಳದ ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಹವಳದ ದಿಣ್ಣೆ 

ಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮೊದಲು 

ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆಗಾಗ Wh ̀ಕೆಡುತ್ತಿ ದ್ಹುದರಿಂದ ಮುದ್ರಣ ನಿಧಾನ 

ವಾಯಿತು. ೧೮೪೨ ರಲ್ಲಿ “ ಹವಳದ ದ್ದ ಗಳ ರ ಮತು ಪ್ರಸರಣ? 

ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗ್ರಂಥ 'ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ 

ಮಹಾಸಾಗರದ ಹಲವು ದ್ವೀಪಗಳು ಹವಳದ ದಿಣ್ಣೆ ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದು 

ವೆಂದೂ, ಆ ದಿಣ್ಣೆ ಗಳನ್ನು ನ ಜಾತಿ ಹೆವಳದ ಹುಳುಗಳು ಕಟ್ಟುವು 

ವೆಂದೂ ವಿವರಿಸಿ ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡಿದನು. ಅಂದಿನ 

0 
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ವರೆಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಲಯ:ಲ” ಮೊದಲಾದವರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ 
ಗಳೆಲ್ಲ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಈ ಗ್ರೇಥಪ್ರಕಟಿನೆಯಿ ದ ತಲೆಕೆಳಕಾದುವು. ಅಂಥ 

ದ್ವೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂವಧ್ಯರೇಖೆಗೆ ೩೦ ಅಕ್ಷಾಂಶದೊಳಗೆೇ 

ಇರುವ ವಿವರಿಸಿ, ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವುಕಡೆ 

ಆ ದಿಣ್ಣೆಗಳು ತಡಿರುಪ್ಟದ್ದೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ " ಹವಳದ ದಿಣ್ಣೆ 

ಗಳೆಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೂನುಗಳೂ ಹನಳದ ಹಾವುಗಳೂ 

ಸಮುದ್ರದ ಸೌತೇ ಹ.ಳ.ಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅವುಗಳು ಹನಳದ ಹ.ಳು 

ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ.ಬಿಡ.ತ್ಮವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹವಳದ ದಿಣ್ಣೆಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ರವನು. ಹವಳದ 

ಹ.ಳುಗಳು ಕೆಳವರ್ಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿ ಅವು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಂಥ ಪದಾರ್ಥ 

ದಿಂದ ಗೂಡ. ಕಶ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸು 

ಕ್ರಿರುತ್ತವೆ. ಸಹಸ್ರಾರ ವರ್ಷಗಳಂದಲೂ ಹುಳ.ಗಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ 

ಬಂದಿರುವ ಗೂಡುಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದಿಣ್ಣೆ ಗಳಾಗಿ ಸರಿಣಮಿಸುವುವು. 

ಅನೇಕ ದಿಣ್ಣೆ ಗಳ. ಒಟ್ಟ ಗೂಡಿ ಸಾಗರದ ನಡುವೆ ದ್ವೀಪ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗು 

ವುದು. ಶತ್ರುಪ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ. ಹೆಚ್ಚಿ ದ ಕಡೆ ಹವಳದ ಹುಳುಗಳ: ನಾಶವಾಗಿ 

ದಿಣ್ಣೆಗಳೇರ್ಪಡುವಾತಿಲ್ಲ ಜೀನೆರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲಿರುವ ಆಹಾ ಕಾದಿ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಪರಾಜಿತವಾಗುವು 

ಹೂ ಜ್ಞಾ ನ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಆಂದಿಗಾಗಲೇ ಮೂಡಿ ಮೊಳೆಯು 

ತ್ರಿ ದ್ದಂತೆ” ತೋರುತ್ತದೆ. ೧೮೪೬ ರಲ್ಲಿ " ಬೀಗಲ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಭೂಮಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರ > ವೆಂಬ ಮತ್ತೊ ದು ಗ್ರಂಥವೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಆಂದಿನವರೆಗೂ 

ಅವನು ಪ ಕಿಸಿದ ಗ ಸ ಂಥರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲ ಹಲವು ಆಗಲೇ ಮರಳಿ ಮುದ ್ರಣಕ್ಕೈ 

ಸಿದ್ಧ ವಾಗುತ್ತಿ ದ್ದು ವು. ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಬಕಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅನೇಕ ಮ. ದ ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುದನ್ನು 

ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ “ಮಹೋನ್ನತ ಸ್ಥಾನವೂ 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಿವಾಹವಾದ ಮೇಲೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ೧೮೪೨ ರವರೆಗೂ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲೇ 

ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಬಿಡುವಿಲ್ಲಡೆ ದುಡಿದು ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ 
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ಸಿದನು. ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅವನೇ ನಡೆಯಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಧವಿಧವಾದ 

ಡಾನಿಗೆ ತೆರಳುವನು ವಿಜ್ಞಾನ ಸವ.ಸೈಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹೋ 
ರಾತ್ರಿಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಇವೆಲ್ಲದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತ ಲೇ ಇತ್ತು. ಪ್ರವಾಸದಿಂದ 

ಹಿಂದಿರಗಿದನಂತರ ಸುಮಾರು ಆರು ನರ್ಷಗಳ ತನಕ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿ 

ದ.ದರಿಂದ ಆವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನಗರ ಜಂಜಡ ಬೇಸರ ಹ.ಟ್ಟಿಸಿತು. ಆಗ 

ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದ ಕಡಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಕೆಂ ರ್ಗ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ 

ಡಾನ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾ ನರಣ 

ವನ್ನು ಅವನು ಬಹ.ವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದನು. ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿ 

ದೊರೆತರೂ ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇಶಾಟನೆ 

ಯನ್ನು ಮರಳಿ ಕೈಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಯ.ಕೆಯಿದ್ದರೂ, ದೇಹಾಲಸ್ಯ ದಿಂದ 

ಅದನ್ನು ಮರೆತ.ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂಡನ್ನನ್ನು ತೃಜಿಸಿದಾಗಲೇ ಮೂರು 

ವರ್ಷಕಾಲ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಭೂವಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ 

ದರ್ಶಿಯ ಕೆಲಸ 'ನನ್ನೂ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದನು. ಆಂದಿನಿಂದ ಸಾ! ನಲವತ್ತು 

ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಡಾನಿನಲ್ಲುಳಿದು ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ: 
ಸಂಶೋಧನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಡಾನ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೂರಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ತು. 
ಸುತ್ತಲೂ ಮರಗಿಡಗಳು ವಿತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೋಟಿಯಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದುವು. 

ಮೂರು-ನಾಲ್ಫು ಮೈಲಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣನಿತ್ತು. 
ಹಳ್ಳಿಯ ನಡುವೆಯಿದ್ದ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮನೆ ಚಚ್ಚೌಕ 

ವಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ರೀತಿಯ 

ದಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಾಕಾರದ ಗೋಡೆ 

ಯಿದ್ದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಚಾವಣಿಗಳಿದ್ದು ವು. ಮನೆಯ 

ಹೊರನಳಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮರಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ದರಿಂದ "ಹೆದ್ದಾ ರಿಗೆ ಮನೆ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಒಂದು ತೋಟವಿತ್ತು. 

ಡಾನಿನಲ್ಲಿ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಐಲಯೆ 
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ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಬಹುದೂರದನರೆಗೂ ಮನೋಹರವಾದ ಫಥಿಸರ್ಗದೃಶ್ಯಗಳು 
ಕಾಣಬರುತ್ತಿದ್ದುವು 

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಸಕರ ಊಪಯೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ೧೮೪೯ ರಲ್ಲಿ ಕೈಪಿಡಿ 

ಯೊಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು, ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು 
ಡಾರ್ವಿನ್ ಒರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನು. ತನಗಿದ್ದ ಆಪಾರ ಅನುಭವದಿಂದ ಕೇರಿಯ 

ಕಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ:ವಂಥ ಆನೇಕ ಸಲಹೆ 
ಪ್ರವಾಸಕರಿಗೆ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನು. , ಮೊದಲು ದೊರೆತ ಪದಾರ್ಥ 

ಸಲಹೆ ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ 
ಗಳೊಡನೆ ಒಪ್ಪವಾಗಿಡ.ವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿರಾಮವಾದಾಗ ಅವು 

ಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. " ಯಾವ ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಶೋಧಕನಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ 

ಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಆವಶ್ಯ ಕವಿಲ್ಲ; ಸತ್ಯದ ಕಣವೊಂದನ್ನು ಕಂಡರೂ 

ಸಾಕು; ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ 

ವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಬೆಳೆಸ.ವೆವಲ್ಲಾ ಎಂಒ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ದ.ಡಿಯಬೇಕು' 
ಎಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಹೆಜವಾದ ವಾಣಿಯನ್ನು ನುಡಿ 

ದಿರುವನು. 

" ಸಿರಿಸೀಡಿಯ ? ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಾರ್ನ ಕಲ್" ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದ 
ನಳ್ಳಿ ಯೊಂದನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ” ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹಿಂದುರಿಗಿದ ಮೇಲೆ 

ಬಾರ್ನಕಲ್ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ 

ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀನನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಚರಿತ್ರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಿನವರು ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 
ಬಾರ್ನಕಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವನ ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ 

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನೇಕರು 

ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೮೫೧ ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ನಿನ್ " ಬದುಕಿ 

ರುವ ಸಿರಿಸೀಡಿಯ ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ೧೮೫೪ ರಲ್ಲಿ " ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ 

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಿರಿಪೀಡಿಯ ' ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 



ಚಾಲರ್ಕ್ಯ ಡಾರ್ನಿನ್ ತ್ತಿ 

ಬಾರ ಕಲ್ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀನನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ "ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಹಲವು ರೂಪಪರಿನರ್ತನೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆ 

ಮಜಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. 

ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಭ್ರೂಣ (ಬೆಳವಣಿಗೆಯ) ಶಾಸ್ತ್ರ 
ದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರಿದನು. ಅನನಂಥ ಉದ್ದಾಮತ ತ್ವಚಿಂತಕರು ಸಮು 

ದ್ರದ ನಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು 
ಕಳೆದುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನೇ ತನ್ನ ಆ ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. 
ಆದಕೆ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಅವನ ನೈಕಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 

ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯವಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ವ.ರೆಯಬಾರದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 

ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ 
ತನಕ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಂಗಾಂಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಮೇಲಾಗಿ ದೀರ್ಫ 
ಕಾಲದವರೆಗೂ ದುಡಿದ.ದರಿಂದ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿ 

ಪೂರೈ ಸುನ ಸಾಹಸಸಹನೆಗಳೂ ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲಸ.ವಂತಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ರಮ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರ 

ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳು ಉದಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ ಎಂಥ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸತ್ಯ 
ಶೋಧಕರನ್ನಾದರೂ ಗೌರವಿಸ.ವ ಹಿರಿಯಗುಣವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ 
ಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಸಮುದ್ರದ ನಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 

ವಿಕಾಸವಾದದ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೆರನಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿ 

ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಹವಳದ ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ನಕಲ" ಪ್ರಾಣಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ 

ಪ್ರಕಟವಾದ ಅವನ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಿಸರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿ 

ಗೆಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ನೆರವಾದು ವು. ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಓಯವರು ಈ ಸೇವನೆಗಾಗಿ 

ಅನನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಪದಕವನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದರು, 
" ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಿರಿಪೀಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 
ನೊಲಾಸ್ಟನ್ ಸ್ವರ್ಣಪದಕವೂ ದೊರೆತು ಡಾರ್ನಿನ್ನನ 

ಗೌರನ 

ಹ ಶಸ್ತಿಗಳು 
ಓಹ್ 
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ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ನಾಡಿನ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಪಂಡಿತರೂ, ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಅವನನ್ನು ಸತ್ಯರಿಸಿ ಗೌರವ 

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ವಿದ್ಯುದ್ವೇಗದಿಂದ ಬೆಳೆದು 
ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ದೊರಕ.ತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಬ.ದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ 

ಎಂದಿನಂತೆ ಡಾನಿನ ನೀರವ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದು 

ವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. 



೫. ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟು 

ಬಸ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 3೦ವರ್ಷಗಳ ತನಕ 

ಡಾರ್ವಿನಿ” ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಸಿದ್ದನಪ್ಪೆ. ಅದರೆ ತನ್ನ 

ಜೀವನದ ಹೆಗ್ಗುರಿಯಂತಿದ್ದ ವಿಕಾಸ ತತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜನ ಜೀವನದ 

ಮುಂದಿಟ್ಟಿರಲಿಲ. ಆದರೂ ಅವನು ಅಂದಿಗೆ ಸಲಿಸಿದ 
ಮೌನವಾಗಿ ಟ ಇ ” ೦ 

ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು ಸೇನೆಯೇ ಆ ದಿನದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ 

| ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಡಾರ್ವಿನ್ ೧೮೫೮ರ 

ವರೆಗೂ ವಿಕಾಸ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಸದಿದ್ದರೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನನು 

ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಅನನು ಅಂದಿನ 

ವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತ ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಕಾಸ 
ತತ್ವದ ನಿರೂಸಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ದ.ಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನು. 

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಲವಂಶಗಳು ಅವನ 

ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರ ತರಗಗಳನ್ನೆ ಬ್ಬಿ ಸಿದ್ದು ನೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂಜಿ 
ವಿವರಿಸಿರುವೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ “ಸಸ್ತನಿ 

ಸಾ ಗಳಿಗೂ ಈ ದಿನ ವಾಸಿಸುವ ಸಸ್ಮನಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ 

ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನು ಹಿದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ 

ಈ ದಿನದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರ 

ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಕೆಳಜಾತಿಯ 

ಪ್ರಾ ಣಿಯಿಂದ ಈ ದಿನದ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಲಣ 'ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಲ 

ಕ್ರಮೇಣ ಉದಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉದಿಸಿದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೇ 
ಬಹುಕಾಲದನರೆಗೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಿಂದಿನ ಅಂಥ ಜಾತಿಯ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ದಿನ ನಿಕಿಲ್ಲ? ಅವು ಅ೪ದು ಹೋದ:ದಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಜಾತಿ 
ಉಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೆಂಥದು ? ಭೂವಿ:ಯ ಮೇಲಿರುವ 

ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ? 

ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಅನನ ನ.ನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಹತ್ತಿದುವು 
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ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ತತ್ಸವೊಂದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ 

ಪಡಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀನಮಾನನನ್ನೇ ನಿನಿಯೋಗಿಸಿದನೆನ್ನ 

ಬಹುದು. 

ಜೀವಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೇರೆಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾ 

ದುವೆಂಬ ಈ ೫0 ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಡಿನ್ನ ರೋದಲ್ಲಿದ್ದಾ ಗಲೇ 

ಆಂಕುರವಾಗಿತ್ತು. ಗ ೮ಟಿರ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಓದುತ್ತಿ ಕೆಪಾಗ € ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 

" ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸ್ಪಂಜಿನ ಹ. ಳ್ಳ ಇನ್ನೊ ಡು 

ಜಾತಿಯ ಸ್ಪಂಜಿನ ಹೆಳುವಿನಿಂದ ಹ.ಟ್ಟರಬೇಕು ' ಎಂಬ 

ಸಲಹೆ ಅವನ ಮನವನ್ನಾ ಕರಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ 

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಲಯೆಲ್ಲರ ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೋದುತ್ತಿದ್ದಾಗ " ಬಹುಕಾಲ 
ದಿಂದಲೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸಹೊಸ ಜೀನಜಾತಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ 

ಬಂದಿವೆ ೨ ಎಂಬ ಊಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಆ ಕುತೂಹಲ ಅವನ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುಟವೇರುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ಪ್ರವಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಚಾರದ ನೇಲೆ 
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದ. ಭಾವನೆಯೇ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. 

ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದ 

ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ದೃಢಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ನ್ನು ೧೮೩೭ 

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸಲು ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಹೆಗ್ಗೆರೆಗಳನ್ನು 

೨೨ ವರ್ಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ 

ಬೇಕಾಯಿತು ;;ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು pn a ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿ 
ದ್ದನು. ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಂತೆ, ಹೊಸಹೊಸ ಭಾ ಕೆ 

ಗಳು ಹೊಳೆದುತೆ ನೇಲಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. 

ಪ್ರನಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದ ಒಂದು ಜಾತಿ ವ.ತ್ರೊಂದು ಕೆಳಜಾತಿಯಿಂದಲೇ 
ಉಗವವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸರಿಸಕ್ಚ್ವ 
ನಾಗಿ ತತ್ತ ಶೈ ವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾರು ೨೨ ವರ್ಷಗಳಾದವು. 

೧೭೯೮ರಲ್ಲಿ ಓ. ಆರ್, ಮಾಲ್ಕಸ್ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 

ನೊಬ್ಬನು ಜನ ಸಂಖೈ ಮತ್ತು ಆಹಾರಗಳ ಸನುಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸ 

ಜೀನಜಾತಿಗಳೆ 

ಹುಟ ನ ಸಮಸಿ 
ಬ ಫಿ 
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ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿದ್ದನು. ಮಿತಿಯಿಲ್ಲಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ 

ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು "ಅಹಾರಸೇವನೆಯಿಂದ ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಅನರ್ಥ ವುಂಟಾಗು 

ವುಡಿಬ : ಭವಿಷ ವನ್ನು" ನುಡಿದು ಅಂಥ ಅನರ್ಥದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರೌಢ 

ವಿವಾಹವೂ ಬ ಬಹ ಒಚರ್ಯಪಾಲನೆಯೂ ಆವಶ್ಯ ಕನೆಂದು ಸಲಹೆ ಚ 

ದನು. ಹಾಗೆಯೆ ಮಲಯಪರ್ಯಾಯದ್ವೀಸ ನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿ ದ್ದ 

ಎ. ಆರ್. ವ್ಯಾಲೆ ಲೇಸ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ನಿಜಾ ನಿಯೂ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 

ಓದಿದ್ದ ನು. ಇವರಿಬ್ಬ ರೂಜೀನ ವಿಜ್ಞಾ 'ನಿಗಳಾಡುದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ 

ಅತಿ ಸಂತಾನದ ಸ $'ತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು “ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೀನಿಗಳೂ ಜೀವನ 

ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋರಾ ಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾರ್ವಿನ್" ಮೂಲ್ತಸ್ಸನ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ “ಜೀವ ಜಾತಿಯ ಹುಟ್ಟಿ' ಎಂಬ ಯುಗ 

ಪ್ರವರ್ತಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನುನಿರೂಪಿಸಿದನೆದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನಶ್ಯಕ 
ವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದು ತನ್ನ 
ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 

ಎಲ್ಲ ಜೀವಜಾತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅತಿ ಸಂತಾನವಾಗುವುದು. ಆಗ ಆಹಾರ 

ಸ್ಥಳ ಛಾದಿ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾ ವುದು. ಆದರೆ ಆಹಾರಸ್ಥಳಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ 

ಅರೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ತಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಗ ಬದುಕಬೇಕು, ಶಾನು 

ಬದುಕಬೇಕು ಎಬ ಆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಡನೆ 

ಸ್ಫ್ಪರ್ಧೆಗಾರಂಭಿಸುವುದು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಲು ಒಂದರೊಡ 

ನೊಂದು ಹೋರಾಡುವುದು. ಇಂಥ ಹೋರಾಟಿವನ್ನು ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮ 

ವೆಂದು ಕಕೆಯ.ಬಹುದು. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಈದ ೈಶ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವ 

ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವನ ಹೆಸರೆನ್ನೈಕ್ತಿದರೆ 

ಜೀನನದ ಸಂಗ್ರಾಮ ನೆನಹಿಗೆ ಬರ.ತ್ತದೆ. ಡಾರ್ನಿನ" ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿದ 

ನಂತರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದ್ದ ಅನೇಕ ನೂಾರ್ಗಗಳು ಕಾಣಿ 

ಹತ್ತಿದವು. ಈ ದೈಶ್ಯ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಮುಖ್ಯವೂ ವಿಶ್ವನ್ಯಾಪಕವೂ 

ಆಡೆ.ದಾದರೂ ಅದರ ಅರಿವು ಮಾತ್ರೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ ಕಡನೆ, 

ಜೀವನದ 

ಸಂ ಗ್ರಾಮ 
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ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ೪ದರ ಅಂತರಾಳ 

ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ವಿನರಿಸಿದ ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯೂ 
ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಬನಗಳಲ್ಲಿ ತರ.ಲತಾದಿಗಳು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ನಳ 

ನಳಿಸುತ್ತ ಉದಯಾಸ್ತವೂ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತೂಗಿ 

ತೊನೆದು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ತಳಿರಿನ ಮೇಲೆ 

ಸಂದರ ಸುವ.ರಾಜಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಣಗಳ ವೈ ಖರಿಯಿಂದ 

ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ; ನವಿಲುಗಳು ಗರಿಗೆದರಿ ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಾನಂದ 

ದಿಂದ ನರ್ತನಗೈಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೋಗಿಲೆ, ಗಿಳಿ, ಗೊರವಂಕ, ಗೀಜಗ 

ಮೊದಲಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೈಗು ಬೆಳಗುಗಳಲ್ಲಿ ಆವೇಶದಿಂದ ಕಲಕಂಠನಾದ 

ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳುವ 

ದಿನದಿನದ ದೃಶ್ಯ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ 

ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾರಕೊಂದಿಗೂ ವಾತಾವರಣದ ಎಡರುಗಳೊಡನೆಯೂ 

ಹೂಡಿರುವ ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ 

ವವರು ಮಾತ್ರ ಅತಿ ವಿರಳ. 

ಕೇವಲ ಹೆತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮ ಉಗ್ರವಾಗಿರು 

ತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಜೀವಿಗಳಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ಆಹಾರ 

ಸ್ಥಳಾದಿ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟು ವುದು. 

ವಿಜಾತೀಯ ಜೀವಿಗಳೊಳಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏಳಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಗ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 

ವಿವರಿಸಲು ಕೆಲವು ಕಾಡ.ಮೃಗಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಬಹ.ದು. ಹುಲ್ಲಿ- 

ಹ.ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೆ.ದ್ದು ಜೀವನದ ಹೋರಾಟಿ ಉಗ್ರವಾಗಿರ.ತ್ತ ಜಿ; 
ಹೆಲಿಗೂ ಸಿಂಹಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಮೆ. ಹುಲಿಗೂ ನರಿಗೂ 

ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನೂ ಕಡನೆ; ಹೆಲಿಗೂ ಆನೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇ್ಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ಸ 
ಬಹುದು. 

ಪ್ರಾಣಿನರ್ಗಗಳನ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ್ಲೂ ಜೀವನದೆ 
ಸಂಗ್ರಾನುವೂಟು, ಒಂದು ಸ್ಥಳೆದೆಲ್ಲುದ`ರಿರ.ನ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲು 

ಒಳಗೆ 

ಹೋರಾಟ 

ಸ್ವಜಾತಿ ಸ್ಫರ್ಧೆ 

ಉಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
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ಮೊಳೆತರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧೆಗಾರಂಭವಾಗಿ ಹೋರಾಟವಾಗುವುದು; 

ಹಲವು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಡಿಯುವುವು. ಮತ್ತೆ 

ಕೆಲವು ಸ್ಪಲ್ಪ ಬೆಳೆದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಳಿಯುವುವು 

ಕೆಲವು ಮಾತ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಫಲಧಾಯಕವಾಗು 

ವುವು. ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಸ್ಯ ಸೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡು 

ವುದರ ಜೊತೆಗೆ 16 'ವಿಷಮಸನ್ನಿ ವೇಶಗಳೊಡನೆಯೂ 

ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಶೀತಮಾರುತನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಂದಿಹೋಗುವ 

ಸಸ್ಯಗಳು ಕೆಲವು; ಬಿಸಿಲ ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಣಗತಕ್ಕವು ಹಾ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ 

ಕೊಚ್ಚೆ ಹೋಗುವುವು ಇನ್ನು ಕೆಲವು; ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಿಡದ ಭಾಗ 

ನನ್ನು ಕಡಿದು ತಿಂದು ಘಾತಿಸಿಬಿಡುವುವು. ಆಗಾಗ ತಲೆದೋರ.ನ ರೋಗ 
ರುಜಿನಾದಿಗಳಿಂದ ಕೋಟಗಟ್ಟಲೆ ಸಸ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗುವುವು. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಸು 

ಗಳಲ್ಲೂ ಜೀವಿಗಳು ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ 

ಹೋರಾಟ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಯ 

ಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದವುಗಳ ಸಂತತಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಕಾಣು 

ತ್ತಿವೆ. ಅನಂತಕಾಲದೀದ ಅಖಂಡವಾಗಿ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಆ ಜೀವನದ 

ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಸ್ಯಜಾತಿಗಳು ನಂದಿಹೋಗಿರಬೇಕು ! 

ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗಿರಬೇಕು ! ನಾವು ಒಂದು 

ಗುಲಾಬಿಯನ್ನೋ, ನನಿಲನ್ನೋ ಕಂಡಾಗ " ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ' ಎಂದು 

ಹಾಡುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು, ಅವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ 

ಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸ್ಸ ತಿಗೆ ಬರಲು ಹೂಡಿದ ಉಗ್ರ ಸಂಗಾ ನದಲ್ಲಿ ಅನು 

ಭವಿಸಿದ ನೋವಿನ ಕುರುಹನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರಿಯೆವು. 

ಜೀನನದ ಸಂಗ್ರಾನುನನ್ನು ಆನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದು ಸಸ್ನಪಾ ತ್ರಿಣಿಗಳೆರಡಕ್ಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯನೆಂದು ಡಾರ್ನ್ವಿನ" 

ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನದಿಂದಲೂ 

ಸಂಗ್ರಾನುದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಇಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುತಿ ನೆ. ಎಂಟನೆಯ ಶತ ಜಯಾಲಿಗಳು ಪ್ಬಿಜಾ v= ು ವಾಸಿ ಕಿವಿ. ಎಂಟನಿಯ 

ಮಾನದ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲ್ಬಿ ₹ಒಂದರ.ಗಳಿಂದ 

ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಇಲಿಗಳೂ ಬಂದವು. ಆಗ ಅನೆರಡು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಜೀವನದ 

ಸಂಗಾವಂದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 
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ಹೆಟ್ಟಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಇಲಿಗಳು ಪರಾಜಿತವಾಗಿ ಕಂದು ಇಲಿಗಳು 
ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುವೆಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಅವನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದನು. ತಾನು 

ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡ ಅಮೆಸಾನ" ಮೊದಲಾದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಹಾರಣ್ಯ 

ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಳೊಡನೆ ನಿರ್ಬಲಕಾಂಡದ ಲತೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ 

ಯನ್ನು ಹೂಡಿರುವುವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ 

ತಯಾರಿಸಲು ಗಾಳಿಬೆಳಕುಗಳು ಆವಶ್ಯಕ. ಲತೆಗಳು ಕೆಳಗೇ ಉಳಿದರೆ 

ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 
ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದರೆ ಲಕೆಗಳು ಪರಾಜಿತವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಆದಕ್ಕಾ 

ಗಿಯೇ ಆ ಲತೆಗಳು ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಳೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ 
ತಬ್ಬಿ, ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನು 

ಹೊಂಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿನೆ. ಇಂಥ 

ನೂರಾರು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಡಾರ್ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು 

ಕೊಂಡಿದ್ದನು. 

ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾನನೆಂಬ ಪದವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ” ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥ 

ದಲ್ಲಿ ಉಸಯೋಗಿಸಿದ್ದನು. ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಅಳೆದು ತೋರಿ 

ಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೀವಲ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 

ಜೀನನದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುವುಜಿಂದು 

ಸಂಗ್ರಾಮದ ತಿಳಿಯಬಾರದು; ಜೀವಿಗಳು ದೂರ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಡ 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೆಯೂ ವಾತಾವರಣದ ಎಡರುಗಳೊಡನೆಯೂ ನಡೆಸ 

ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ " ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂಬ 
ಪದ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. “ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವಾದುದಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಹೊರತು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಸ್ಯೆ 

ಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುನಂತಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದಾಗಿ ನುಡಿದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಅದರ 
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರಿರುವನು. ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀನ 
ಜಾತಿಗಳು ವಿಕೆ ಅಳಿದು ಹೋದುವು? ಒಂದು ಜೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿರಳ 

ವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ 

ನೇನು? ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ಯಾಸಗಳೇಕೆ ಕಂಡು 
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ಬರುವುವು? ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಕಿ 

ನಲ್ಲೇ ಅರಿತ:ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗ: ವುದು 'ನಿನರಿಸಿರುವನು. 

ಒಂದು ಜಾಕಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು 

ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಲ: ವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ 
ಹಲವು ವೃತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ವೃತ ಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀನಿಯ ಹ.ಟ್ಟಿಗಣ. ಅವುಗಳ ಸಕಾ ಆಂಗರಚನೆ, 

ಆಕಾರ, ಗಾತ ತ ಬಣ್ಣ ನ ಗ ಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಗಳು ಕಂಡುಬರು 

ವುವು. ಮಾನವಜಾತಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದ.ಕೊಂಡರೆ ಹಲವರು ದಡ್ಡರು. ಮತ್ತೆ 

ಕೆಲವರು ಮೇಧಾವಿಗಳ, ತೇನಕುಸ ಸ್ಪುರದ್ರೂಸಿಗಳು ಇನ್ನು ಕಲವರು ಕುರೂ 

ಪಿಗಳ; ಹಲವರಿಗೆ ಕೋಗಪ್ರತಿಭಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಯಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ "ಕೆಲವರು ಸುಲಭ 
ವಾಗಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ತ.ತ್ತಾಗ-ತ್ಕಾರೆ; ಎಸಳ. ಮೂಗು ಕೆಲವರಿಗಿದ್ದರೆ ಚೆಂಡು 

go ಕೆಲವರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವ ತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೋಲ 

ಸೃಗಳ ಭಾಗಗಳ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ. ಬಣ್ಣ, ರಚನೆ ೫ , ಇತಾ ತ್ಕಾದಿಗಳೆಲ್ಲೂ 

ಈತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೆ ಕಂಡ.ಬರ.ನುದು. Pp ಮಾರ್ಪಾಟು 
ಗಳು ಅಥವ ಗುಣವಿಭೇದಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಡಾರ್ವಿನ” 

ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯ ಬೇರೆಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, 

ತೋರಿಬಂದ ಗುಣವಿಭೇದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದನು. ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯೂ 

ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರ.ತ್ತದೆ. 

ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂಡಿರುವ ವಿಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಜೀವನದ 
ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ವಿಭೇದಗಳನ್ನು 
ಸಹಾಯಕ ವಿಭೇದಗಳೆದೂ, ಯಾವ ಮಾರ್ಪಾಡ.ಗಳು ಆ ಜೀವಿಗೆ 

ಅಪಾಯಕರವಾಗಿರುವುವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಿಭೇದಗಳೆಂದೂ 

ಡಾರ್ವಿನ” ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸಹಾಯಕ ವಿಭೇದಗಳ.ಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ 

ಸಸ್ಯಗಳೂ ಸನ್ನಿ ವೇಶದೊಡನೆ ಜಯಪ್ರದವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ, 

ತಮ್ಮ ನೀಳಿಗೆಯನ್ನೇ ಮ:ಂದುವರಿಸುವುವು. ಅವುಗಳ ಸಹಾಯಕ ವಿಭೇದ 

ಗಳೂ ತನ್ಮು ಸಂತತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಂಶಗತವಾಗಿ ಬರುವುವು. ಕ್ರಮ 

ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಸೀಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾಸಸ್ಥಿ ತಿಗೇರುವುದು. ಅನ್ವಯಯೋಗ್ಯ 
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ವಲ್ಲದ ಗುಣನಿಭೇದಗಳ.ಳ್ಳ ವು ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾವ.ದಲ್ಲಿ ಸರಾಜಿತವಾಗಿ 
ಅಳಿಯುವುವು. ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ವಯಯೋಗ್ಯವ್ಲಾದ ತಮ್ಮ 

ಗ.ಣವಿಬೇದಗಳು ಮುಂದಣ ಸಂತಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಆ ಪೀಳಿಗೆಯೇ ನಾಶವಾಗುವುದು ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾವ.ದಲ್ಲಿ ಯಾವುವು 
ಜಯಪಡೆಯುವುವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಯೋಗ್ಯ ತೆಯನೆಂದೂ ಮಿಕ್ಕ 

ವನ್ನು ಯೊಗ್ಳ ತೆಯಿಲ್ಲದ.ವೆಂದೂ ಡಾರ್ವಿನ್" ಕರಿದಿರುವನು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಉತ್ತಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯ.ವು ಮಾತ್ರ ಬಾಳಲವಕಾಶವಿರ. ವುದರಿಂದ ಮಿಕೃವು 

ಅಳಿಯಲೇಬೇಕಾಗುವುದು. ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಾಗ.ವ ಈ ಯೋಗ್ಯ 

ಜೀವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಯನ್ನರಿತ.ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು " ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆ ' 

ಯೆಂದು ಕರೆದನು. 

ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪುನ ಜೀವವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸು 

ತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕವು ಬಾಳಲಾರವು; ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ನಡುವೆ 

ಯಿರುವ ಮಡೀರ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಟೆ ಯಿಲ್ಲ; ಯೂರೋನಿನಲ್ಲಿರವ 
ಆದೇ ಜಾತಿ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ಸೆ ಯಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ನೇನು? ಮಡೀರ ದ್ವೀಪ ಸಾಗರದ ಮಾರುತಗಳ 

ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಷ್ಟೆ .. ನೀರು ದೂರದವರೆಗೂ 

ಉಕ್ಕಿ ಬರುವಾಗ ಚಿಟ್ಟಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆ ತೊಯ್ದು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡು 

ವುವು. ಆದ.ದರಿಂದ ಆಂಥ ಚಿಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಂದದ ಸನ್ನಿವೇಶ. 

ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿಹೋದ ವಿಭೇದಗಳುಳ್ಳ ವು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು 

ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಯಿದ್ದ 

ಚಿಟ್ಟಿಗಳ ವಂಶ ನಶಿಸುತ್ತಲೂ, ರೆಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದ ವುಗಳ ವಂಶವೇ ಬೆಳೆಯು 
ತ್ತಲೂ ಬಂದು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಕಾಣುವ ರೆಕ್ಕೆ ಯಿ.ಲ್ಲದ ಹಾರ 

ಲಾರದ ಚಿಟ್ಟಿಯ ಜಾಕಿ ಉದಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಮಾತ್ರ ತಕ್ಳು ದಾಗಿದೆ 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ತತ್ವ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ 
ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ತತ್ವವೇ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ 

ಸ್ಥಾನವೊಂದನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೂಲ 

ನಿಭೇಡೆ ಮತ್ತು 

ಸನ್ನಿವೇಶ 
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ತತ್ವಗಳ ತಳಹದಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟನಸ್ನೆ. ಡಾರ್ವಿನ” 

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ನ್ಯೂಟನ್ನ ನೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವನು. 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾನಣೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 

ಹಿಂದಿನವರು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕೆಂಬ:ದನ್ನು 

ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಮಾಲ್ಕಸ್ಸನೇನೋ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥ 
ಬರುವಂತೆ ಸಲಹೆಮಾಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಸಲಹೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವಿಚಾರದೃಸ್ಟಿ 

ಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ತತ್ವದ ಶಳಹದಿಗೆ 

ಮಾಲ್ತಸ್ಸನ ಖುಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು j ಒಮ್ಮೆ ವಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು 

ಮಾಲ್ತಸ್ಸನ ಗ್ರಂಥವನ್ನೋದುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದು ದರಿಂದ, ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿದೆನು. ಆಗ 

ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾವ.ದಲ್ಲಿ ಯೋಗೃವಾದುವುಗಳು ಉಳಿದು ವಿ.ಕೃವು ಅಳಿಯ 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ತತ್ವದ ದರ್ಶನವಾಯಿತು.' ಎಂದು ಡಾರ್ನಿನ್ ನುಡಿದಿ 

ರವನು. 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾನಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜರಡೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೆ 
ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜರಡೆಯಾಡಿದಾಗ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ 

ಕಡಮೆ ಗಾತ್ರದನೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ವಿ.ಕೃವು ಮಾತ್ರ ಜರಡೆ 

ಯಲ್ಲುಳಿಯುವುವು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜರಡೆ. ಅದ 

ರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯ ತೆಯುಳ್ಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕ 
ವನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ತೂರಿಬಿಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬೀಗಲ್ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ೨೦ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ 

ಒಂದೇ ಸಮನೆ ದುಡಿದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು 

ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಡಾರ್ನಿನ್ 

ಪ್ರಕಟಸಿರಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲೇಸನೂ ಆದೇ ತತ್ವವನ್ನರಿತುಕೊಂಡು ೧೮೫೮ ರಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಡಾರ್ವಿನ್ನನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 

ಹಾಗೆಯೇ ಹರ್ಬಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರನೂ (ಬಹುಶಃ ಮಾಲ್ತಸ್ಮನ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಚಯ 

ದಿಂದ) ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಅದೇ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ್ದನು. ಒಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ 

ನೈಸರ್ಗಿಕ 

ಚುನಾನಣೆ 
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ಅಂದು ಉಗ್ರರೂಸವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದ ಯೂರೋಪಿನ ಮಿತಿಮಾರಿದ ಜನ 

ಸಂಖೆಯ ಆಹಾರ ಸವ.ಸೈ ನಿಜ್ಞಾನರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವಿಚಾರದೃಸ್ಟಿಗೆ 

ಎಡೆಗೊಟ್ಟಿ ತೆಂದು ಹೇಳಬಹ ದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂವರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 

ವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ತತ್ತ್ವವನ್ನರಿತ.ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆ ತತ್ವ 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಹೆಸರಿನೊಡನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಣೆದ.ಕೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಿಕೃವ 

ರಂತೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆರಿತುಕೊಂಡವನಲ್ಲ; ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ 
ತನಗಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥ ಪರಿಶೀಲನಾಸಕ್ಕಿ ಯಿಂದಲೂ ಅನುಪಮ ಪ್ರಕಿಭಾಶಕ್ತೆ 

ಯಿಂದಲೂ ಬೀಗಲ್ "ಯಾತ್ರೆಯೀದ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾನ.ಭವದಿಂದಲೂ 

ಅವನಿಗೆ ಜೀವರಂಗದ ವಿಶಾಲಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ 
ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆಬೇಕೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವು 

ದನ್ನು ಕಂಡು ಅವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಯಪ್ರದವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ.ವು? 
ಬೇರೆಬೇರೆ ಜೀವಜಾತಿಗಳು ಉಗಮವಾದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸ 

ಲಾರಂಭಿಸಿ ಹಗಲಿರುಳೂ ಸವ ಸೈಯ:ನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ದುಡಿದು ನೈಸರ್ಗಿಕ 

ಚುನಾವಣೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನರಿತುಕೂಂಡಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಆ ತತ್ತ್ವದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ 

ಜೀವಪ್ರಸಂಚದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದುದು. ಇತರರಂತೆ ಅವನು 

ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಾದರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಮಾಡಿ ತೆಪ್ಪಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಗ 
ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತತ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದನು. ವಿಜ್ಞಾನ 

ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇನಲ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ 
ಸರಿನೋಡಿ ತತ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಆವಶ್ಯಕ, ದಾರ್ವಿನ” ಈ ಎರಡು 
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ತತ್ವಜನಕ 
ನೆಂದು ನಿಖ್ಯಾತನಾಗಿರುವುದು. 

ಜೀವಜಾತಿಗಳು ಹ.ಟ್ವಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಡಾರ್ನ್ವಿನ್ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಯಶ್ನಿಸಿದುದು ೧೮೩೭ರಿಂದ. ೧೮೩೮ರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಕ 

ಚುನಾವಣೆಯ ತತ್ವದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ೧೨೪೨ರಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ವದ 

ರೂಪು ಕೇಖೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ 

ನಂತರ ಆ ಔಪ್ಸಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸುಮಾರು ೧೨೦ ಪುಟಗಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತ 

ರಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಅಂಕಿ 
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ಆಂಶಗಳೆನ್ನೊದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಸೇಶೋಧನೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ತನಾ ಹೊರಗಿನ ಆನೇಕ LIN ಪತ್ರ 

ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಿ ಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಸಲಹೆಸಹಕಾರ 
ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿ ದ್ವನು. ಅಂಥ ವಿಜ್ಞಾ ೧ಗೆಳಲ್ಲಿ. ಲಯಲ್, ಆಸ್ಲೆ, 

ಹೊಕರ್, ಹಕ್ಸಿ ನ. ಎಕಾದವರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹ.ದು. ಲಯ 
ಲರು ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮಹತ ವನ್ನು "ಅರಿತುಕೊಂಡು ರಂತ 

ರವೂ ಉತ್ತೇಜನಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ದರು. Min ಸಲಹೆಯಂತೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ 

ಪ್ರಯೋಗ ಫಲಿತಾ ಂಶಗಳನ್ನೆ ಲ ಶೇಖರಿಸಿ « ಜೀವಜಾಕಿಗಳ ಹುಟ್ಟು 

ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಒರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 

ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ 

ದುದು ೧೮೫೬ರಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ದುಡಿದು 

ಗ್ರಂಥದ ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒರೆದು ಮುಗಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಗ್ರಂಥ 

ಪ್ರಕಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಉದಾಸೀನತೆಯನ್ನು ಕಂಡು 

ಆಯಲ್ಲರು ಡಾರ್ವಿನ್ನನಿಗೆ «ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದೇ ವಿಷಯವನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಸಬಹ.ದು' ಸ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆವರ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ನಿಜವೇ 

ಆಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ವ್ಯಾಲೇಸನೂ ಆದೇ ತತ್ವವನ್ನ ರಿತು 

ಕೊಂಡಿದನ ನನು. ೧೮೫೭ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆವನಿಗೊಂದು ಕಾಗದ ಒರೆದು 

ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 
ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ.ವ 
ನೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದನು. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಈ ಕಾಗದದಿಂದ ಧೈರ್ಯ 

ಗೊಂಡ ವ್ಯಾಲೇಸನು ೧೮೫೮ರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು 

ವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹಿಂದಿ ತನ್ನ ತತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರಬಂಧರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು 

ಅವನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 

ವ್ಯಾಲೇಸನ ಪ್ರಬಂಧ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಕ್ಳೈ ಸೇರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ 

ಗ್ರಂಥವೂ"ಬರೆದು ಮುಗಿಯುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ವ್ಯಾಲೇಸನ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಾನು 

೨೨ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತ್ಯಾಂಶವಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು 

ಚಕಿತನಾಗಿ ಹೋಗಿ "ನಾನೆಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ೧೮೪೨ 

ಗ 
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ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಲೇಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ 
ಈ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರ ಸಾರಾಂಶ 

ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ವನ್ನು ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? ಎಂದುಕೊಂಡನು. 

ಅಸರಿಚಿತನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನಂತೆಯೇ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದುಡಿದು, ತಾನು ದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ತತ್ವವನ್ನೇ ಆರಿತುಕೊಂಡಿರುವು 

ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆ ಶತ್ವನಿರೂಪಣೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತನ್ನಂತೆ ವ್ಯಾಲೇಸನೂ 
ಅರ್ಹನೆಂಬ ಹಿರಿಯ ಭಾವನೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹ.ಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲ 

ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದೂ ತನ್ನ ಗ್ರೇಥಪ್ರಕಟಿನೆಗೆ ಹಾತೊರೆಯುವುದು 

ಯೋಗ್ಯವೇ ಎಂಬ ನೈತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೊಂಡಿತು. 

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ 

ಚುನಾವಣೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿರೂಪಿಸಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಲೇಸನ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನರಿತಾಗ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆ ಕಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು 
ಕೊಡು ವುದರಲ್ಲಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನವನ್ನೇ ಸವೆಸಿ ಯಾವ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದನೋ ಆ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ 

ಗೌರವಕ್ಕಾಶಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬ.ದಕ್ಕೆ ಇದು ಡೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನ. "ಹೇಗಾದರೂ 

ಆಗಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದ: ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಇದರೆ ಸಾಕು” ಎಂಬ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ 

ಬ.ದ್ಧಿ ಯಿಂದ ದುಡಿದ ಡಾರ್ವಿನ್ನನನ್ನು ವೆ.ಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡದ ಮನಸ್ಸುಂಟೇ! 

ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಶತಮಾನದ 
ವರೆಗೂ ದುಡಿದು ದೊರೆತ ಫಲವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸುವು 

ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು; ಡಾರ್ವಿನಿ” 

ಅತಿಮಾನುಷವ್ಯಕ್ತಿ ಯಿರಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟುವುದು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಕಾರ್ಯಮಹೋನ್ನ ತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗೆಳೆಯರು 

ಆ ತತ್ವನಿರೂಸಣೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಾಲೇಸನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು 

ಆ ತತ್ವದ ನಿರೂಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆವನಿಗಿದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 
ಣೆಯ ಗೌರವಕ್ಕಾರು ಗೆಳೆಯರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲೊಪ್ಪಿ 

ಪಾತ್ರರು? ದ್ದನು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲೇಸನ 
ಅಪ್ಸಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳೆರಡನ್ನೂ 
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ಲಿನಿಯನ” ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲೋಸುಗ ಕಳ.ಹಿಸಿ 
ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ತತ್ವನಿರೂಪಣೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರೊಂದನ್ನೆ ಮುಂಡೆ ನೂಕಲು 
ಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನರಿತ ಅವನ ಮಿತ್ರರಾದ ಲಯಲ್ ಮತ್ತು 

ಹೂಕರ್ ಅವರು “ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 

ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೇಸನ ಪ್ರ ಒಂಧಗಳೆರಡೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚ.ನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ 
ಹೊಸಹೊಸ ಜೀವಜಾತಿಗಳ: ಹ.ಟ್ಟು ವುನೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇಬ್ಬರೂ ನಿಸರ್ಗ ವಿಜ್ಞಾನಸಂಶೋಧಕರು. ಪ್ರತ್ಸೇಕವಾಗಿ ದ.ಡಿದು ಒಂದೇ 

ತತ್ವವನ್ನರಿತುಕೊಂಡಿರುವದು.- ಆದ ದರಿಂದ ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರ 

ಕಿಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸದೃಷ್ಟಿಯಿ ಂದ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 

೧೮೩೯ರಲ್ಲೇ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧವೊಂದನ್ನು 

ಬರೆದಿದ್ದ ನು. ೧೮೪೪ ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿ " ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಹಟ್ಟು ಶಿ 

ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದ ಕೈ ಬರಹದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ವು. 

ಆ ಪ್ರಬಂಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಅವನು ೧೮೫೬ ರಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ 

ಆಸ್ಲೆ ಎಂಬ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬಸಿಗೆ ಒರೆದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಹಲವು 

ಮಿತ್ರರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಡಾರ್ನಿನ್' ತನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಬರೆಯುತ್ತಿ ರ.ವಾಗ ವ್ಯಾಲೇಸನ ಪ್ರಬಂಧವೂ ಒಂದು ಅವನ ಕೈಸೇರಿತು. 

ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನನ ಗ್ರಂಥ ಮುಗಿಯುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲನೇಕರು 

ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ಅಂದಿಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಜೀವಜಾತಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದನು. ಆ ತತ್ವದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಜೀನರಂಗದ ವಿವಿಧ ಸವ.ಸೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಆ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಡಾರ್ನಿನ್ನನೇ ಪಾತ್ರ. ಆದುದರಿಂದ 

ಅವನ ಇಡೀ ಗ್ರಂಥವೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲೆಂದು ಹಾಕ್ಸಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದು 

ಲಿನಿಯನ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕಿಳಿಸಿದರು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನಂತೆ ವ್ಯಾಲೇಸನೂ ಊದಾರ ಗುಣದವನು. ವಿಜ್ಞಾನ 

ರಂಗದಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಮಾಡಿ ವಿಶಾಲ ಅನುಭವದಿಂದ ತನಗಿಂತ 

ಎಷ್ಟೋಕಾಲ ಮುಂಚೆಯೇ ಡಾರ್ಥಿನ್ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ದನ್ನು 
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ತಿಳಿದು ಆ ತತ್ವ ನಿರೂಸಣೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 
ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಆದನ್ನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿ, « ಇಂಥ ಮಹಾ 

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಬರೆಯ. ಕ್ರಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಅವನನ್ನು 
ಕೂಂಡಾಡಿದನಂತೆ. ಆಹೋರಾಶ್ರಿಯೂ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಕಾದಾಡಿ 

ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಕಾಸೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 

ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಔದಾರ್ಯ ಎಂಥ ಆದರ್ಶ! 

ಡಾರ್ನಿನ” ತನ್ನ ಸೋದರ ವಿಚ್ಛಾ ನಿಯೊಬ್ಬ ನೊಡನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಈ 

ವರ್ತನೆಯ್ಲ-ದ ಅವನ ಆತ್ಮತೇಜಸ್ಸು ನೈತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸು 

ವಂತಾಯಿಶು. 

ಲಿನಿಯನ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದ 

ಸಾರಾಂಶನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆರು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳ.ಹಿಸಿದ್ದನು. ಅವನ 
ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೇಸನ ಪ್ರಬಂಧಗಳೆರಹೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿವಾದ.ವು ತನ್ನ 

ಪ್ರ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜೀವನ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಫಲವಾಗಿ 

೭ತ್ಮ ಪೋಷಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಟ್ಟಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾನಣೆಯಾಗ.ವುದನ್ನು 

ವಿವರಿಸಿ " ಆ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಕವಿಜಭೇದಗಳುಳ್ಳ 

ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವುವು. ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯೂ ಆ ವಿಭೇದ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಂಶಗತವಾಗುವುವು ಆದ ದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯ ತೆಯಳ್ಳೆ ವುಗಳ 

ವಂಶವೇ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಾಗಿ ಮಿಕ್ಕವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳಿದುಹೆಣೀಗ 

ಬೇಕಾಗುವುದು. ಅಂಥ ಯೋಗ್ಯ ತೆಯುಳ್ಳ ವು ಸ್ಥಳದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ 

ಹೋದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಭೇದಗಳನ್ನು ಸಡೆದಂತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳು 
ಹುಟ್ಟುವುವು » ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದನು. 

ಗೆಳೆಯರ ಒತ್ತಾ ಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಸಸಟ್ಟ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜೀವಜಾತಿಗಳ 

ಹೆ.ಟ್ಟು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದ 

ಕ್ಳೋಸ್ಫರ ವಕ್ರೆ ಪ್ರಕಟಿನಾಲಯಕ್ಕೊ ಪ್ಪಿಸಿದನು. ಆ ಪ್ರಕಟಿನಾಲಯ 

ದವರು ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿ.ಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 
ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆ ಐನೂರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುದ್ರಿ ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 

ಆದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದ್ದ ತತ್ವವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆಂದೇ 
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ಅವರ ಭಾವನೆಯಿತ್ತು. ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿನಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುನ ಮನ್ಸ 

ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪೋಲಕ್ಕ ನೆಂಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ 

ಗೆಂದು ಕಳ.ಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ' ಸೋಲಕ್ಕನು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ 

ಯಿ.ಂದೋದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಿತವಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ವಿಚಾರದೃಷ್ಟಿಗೂ ನಿರ್ಮಲ 
ವಾದಸರಣಿಗೂ ತಲೆದೂಗಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಂದಿನ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಚ್ಚಾನಿಗಳಿಗಿಂತ 

ಉತ್ತಮ ವರ್ಗದನನೆಂದು ಅಭಿವ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿ 

ಗಳನ್ನಾದರೂ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿನಾಲಯದವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯಿತ್ತನು. 
ಅದರಂತೆ ೧೮೫೯ ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಗ್ರಂಥಕರ್ತ 

ಮೊದಲು ಗ್ರಂಥದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಿನರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ 

ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತೆರದ ವ.ನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಒಂದು ಜಾತಿ 

ಜೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಳಜಾತಿಯಿ.ಂನಲೇ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡಿರುವುದೆಂಬ ತನ್ನ 

ತತ್ವದ ಸತ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅನ.ಮಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪ್ಹಡಲು 

ಆವಶ್ಯಕವಾದ ನಿಭೇದಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ; ವುನೆಂಬುದು ತನಗೆ ಅರಿವಾಗ 

ಲಿಲ್ಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವ..ಂದಣ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಜನಾಂಗ ಅದನ್ನು ಕಂಡು 

ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆಮಾಡಿದ್ದನು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ 
ಲಯ.ಲ್, ಹೊಕರ್ ಮತ್ತು ಹಕ್ಸ್ಲಿ ಈ ಮೂವರ ಮನವೊಪ್ಪುವಂತೆ ಬರೆಯ 
ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಗ್ರಂಥ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ 

ಸಂಶೋಷನಸಟ ರು ಆದರೆ "ಒಂದು ಜಾತಿ ಇನೊಂದು 

ಮೂನರು ದಿಂದ ಸರನಾಮನಾಡುವ್ ಸತ as ಳಜಾತಿಯಿ ಂದಲೇ ಪರಿಣಾಮವಾಯಿ.ಶೆಂಬ ಸತ್ಯಾಂ 

ಮಾನವನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿ.ಸುವುದನ್ನೊ ಪ್ಪಲು ಲಯಲ್ 

ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ ಹೂಕರನು ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ದರಿಂದ ಡಾರ್ನಿನಿ” 

ವಿವರಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಒನ್ಮುನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನ.ಮೋದಿಸಿದನು. ಹಕ್ಷ್ಮಿ 
ಗ್ರಂಥವನ್ನೋದಿ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ವೆ.ಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು. 

ಆಗ ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತ್ರೀರ್ಣನಾದೆನೆಂದು ಸಮಾಧಾನ 

ಸಟ್ಟುಕೊಂಡನ., 



೭6 ಚಾಲ್ಸ್ ಡಾನೀನ್ 

ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮಂಚೆ ಡಾರ್ಮಿನ" ಆನೇಕ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದನು. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಪಾರಿವಾಳ 

ಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು, ಸಮ. ದ್ರ ನಳ್ಳಿ ಯ ಜಿಗಿನನ ಚರಿತೆ ತ್ರೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸು 

ವುದು, ದೊರೆತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತತ ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸು 

ವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು 'ನರ್ಷಗಳ 

ಕಾಲ ದ.ಡಿದನು. ೧೮೪೦ ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು- -ಹನ್ಸೆರಡು ವರ್ಷಗಳ 

ಕಾಲ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ರೋಗಸೀಡಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವ 

ವಕೆಗೂ ತಾನು ಬದುಕಿರಲಾಕೆನೆಂಬುದು ಆವನಿಗೆ ಆಂದು ಹೊಳೆದಿರಬೇಕು. 

ಅದೆಕ್ಸಾ ಗಿಯೇ ೧೮೪೪ ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತತ್ವದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು 

ಅದನ್ನ ( ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಂತೆ. ತಾನು ನಡೆಸಿದ. 

ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆ ತತ್ವಪೋಷಣೆಗೆ ಉಪ 

ಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟು, ಆ ಎಲ್ಲ ಚತತ ಲಯಲ್ ಮತ್ತು 

ಹೂಕರ್ ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದನು. ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ 

ದ್ದರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೆ ಸೇವೆಯೆಂದರೆ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ನವಜೇತನವುಂಟಾ 

ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅನನು ತನ್ನ ಕೃತಿ ಬೀರಿದ ಬೆಳಕನ್ನು 

ನೋಡಲು ಬದುಕುವಂತಾಗಿರಬೇಕು. 

" ಕೋಟಗಾರ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ಬಂದ 
ಉತ್ತಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆವಶ್ಯಕತೆಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾದ ಹೊಸ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವನು. 

ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳ ಆಯ್ಕೆ 

ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ ಸ ಎಂದು ಡಾರ್ನಿನ" ತನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು 

ಮಂಡಿಸಿ “ ತೋಟಗಾರ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ತನಗೆ 

ಆನಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಹೊಸ ಜಾತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವನು. ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವುದು. 

ಇನೆರಡರ ಉದ್ದೇಶವೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ನಿರ್ಮಾ 

ಣನೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ ತೋಟಿಗಾರನನ್ನು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ನಿಮ 
ಸಕನೆದು ಕಕಿದಿರುವನು. 



ಚಾರ್ಲ್ಸ ಡಾರ್ನಿನ್ ೬೧ 

ಡಾರ್ನಿನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನೂ ಸಾಕಿ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಭೇದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅವನು ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು 
ಪಾರಿವಾಳಗಳ ನೋಡಿದವರು ಚಕಿತರಾಗಿರಬಹ.ದು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಸಂತತಿಗಳ ಶನ್ನ ತಂದೆಯ ತೋಟಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಿ 

ಸರಿಶೀಲನೆ ವಾಳಗಳೊಡನೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ 
ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ವೈವಿದ್ಯ, ಸಾಧುಗುಣ 

ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಲಂಡನ್ನಿನ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ 
ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು 

ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. 

. ದೀರ್ಥಕಾಲದನರೆಗೂ ಪಾರಿವಾಳೆಗಳೆ ಸಂತತಿಗಳೆನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ 

ನಂತರ ಈ ದಿನದ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಬೇರೆಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪಾರಿವಾಳ 

ಗಳು ಕಾಡು ಪಾರಿವಾಳದಂಥ ಆದಿ ಪೂರ್ವಜನೊಬ್ಬ ನಿಂದಲೇ ಕ್ರಮಕ್ರಮ 

ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಉಗಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅರಿತು 

ಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು ಐದು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ 

ಹಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾನವನು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಸಾಕು 

ತ್ತಿರುವನೆಂದೂ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಮನವೊಪ್ಪಿದಂಥ ಪಾರಿವಾಳದ ಜಾತಿ 

ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ದರಿಂದಲೇ ಕಾಡು ಪಾರಿವಾಳದಂಥ 

ಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಇಂದಿನ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪಾರಿವಾಳೆಗಳು ಉದಿಸಿದುವೆಂದು 

ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಹಾಗೆಯೇ ತೋಳಗಳಂಥ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ 

ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ವ.ವಾದುವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಪೀಳಿಗೆ 
ಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾ ಬಂದು ಮಾನವನು ಈ ದಿನ ತನ್ನ 

ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಿಸಿಕೊಂಡಿರು 

ನನು. ಬಹು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸುತ್ತ 

ತನಗನುಕೂಲವಾದಂಥ ನಿಧವಿಧ ಸಸ್ಯಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರು 

ದನು. ಇಂದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪದ ಗಿಡಗಳೂ ತರಕಾರಿಯ ಗಿಡ 

ಗಳೂ ಇತರ ತೋಟಗದ್ದೆಗಳ ಬೆಳೆಗಳೂ ಆನೇಕ ನರ್ಷ ಮಾನವನ ನೇಲ್ವಿ 

ಒಂದು ಜಾತಿಯಿಂದ 

ನಾನಾ ಜಾತಿಗಳು 



೭೨ ಚಾಲ್ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುದರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದುದು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿ "ಮಾನವನು 

ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ 

ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗವುದು' ಎಂದ. ಒತ್ತಿ 

ಹೇಳಿರುವನು. 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚ.ನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವಜಾತಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ 

ಹುಟ್ಟು ವುನೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹಲವು 
ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದರೆ « ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭೇದಗಳು 

ಹುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು. 

ಈ ಬೀಕೆಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ನಿನ್ನನೇ ಸಮಂಜಸ 

ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ.ವನು; (ಕೆಲವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆಯೇ 

ನಿಭೇದಗಳನ್ನು ಹ.ಟ್ವಿಸುತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದೆ.ಕೊಂಡಿರುವರು, ಅದು ತಪ್ಪು. 

ವಿಭೇದಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊರತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆಯೇ 

ಆಗುವಃತಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಆದರೆ ವಿಭೇದಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುವು 

ವೆಂಬುದನ್ನು ಅವನ, ತತ್ತ ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿಭೇದಗಳು 
ಹುಟ್ಟುವ ರೀತಿ ತನಗರಿವಾಗದಿದ್ದು ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದಣ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಜನಾಂಗ ಕಂಡ.ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ತಾನೇ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿರುವನು. ಆದುದ 

ರಿಂದ ಈ ಟೀಕೆ ಅನಾವಶ್ಯ ಕವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಬಹ.ದು. *ಜೀವಜಾತಿಗಳು 

ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚ.ನಾವಣೆಯೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ'ವೆಂಬುದು 
ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಕೆ. ನಿಜ. ಡಾರ್ನಿನ್ನನೇ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾನಣೆ ಅಂಥ ಕಾರಕಾಗಳಲ್ಲೋದೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. 

ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆಯೇ 

ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 

ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ವೆಂಡೆಲ್, ಡೀರೀಸ್ ಮೊದಲಾದ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ 

ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರಿ ಕಾರಣಗಳು ಇನೆ 

ಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾದರೂ ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ತತ್ವ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಹುಸಿಯಾಗು 

ನಂತಿಲ್ಲ , 

ಅವನ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ 

ಬೇಳೆಗಳು 



ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನಿನ್ ೩ಕ್ಕಿ 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚ.ನಾವಣೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಡಾರ್ವಿನ್” 

ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 

ಅದರಿಂದಲೂ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಲ್ಮುಅವಕಾಶವಾಗುವುದೆಂದು ತೋರಿಸಿ 

ಕೂಟ ಸ, ರುವನಃ. 10 ಉಚ್ಚವರ್ಗದ ಪ್ರಾ ಣಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡು, ಣ್ಣು 
ಎಂಬ. ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ಪ ಪ್ರಧಾನ 

ಲೈಂಗಿಕ ಗುಣವೆಂದೂ, ಗಂಡಿಗೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಇರುವ ಇತರ ಅಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 

ಗಳನ್ನುಗೌಣ ಲೈಂಗಿಕಗುಣಗಳೆಂದೂ ಅವನು ಕರೆದಿರುವರು. ಗಂಡು ಜಿಂಕೆ 

ಗಳ ಕವಲೊಡೆದ ಕೊಂಬೂ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಣದೆ ಗರಿಗಳೂ, 

ವ.ಧುರವಾದ ಕಂಠವೂ ಹಲವು ಸಸ್ಮನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಗಂಧ ಗ್ರಂಥಿಗಳೂ, 

ಗಂಡುಸಿಂಹದ ಕೇಸರವೂ, ಮಾನವನ ವೂಸೆಯೂ ಗೌಣಲೈಂಗಿಕ ಗುಣಗಳು. 

ಗಂಡ.ಗಳೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಗಳ ಮನವನ್ನೊ ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದ 

ಕ್ಳಾಗಿಯೇ ಇವೆಯೆಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಎ ಇದಿಸ್ಕಿ " ಎಲ್ಲಿ ಗಂಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ 

ಗಿಪೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯೂಗಲೇ ಬೇಕು. ಯಾವ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ 
ವ.ನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಲಿಸುವುದೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ 

ಮಿಕ್ಕ ವು ಹಿಂದುಳಿಯಬೇಕಾಗುವುದು. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಚಾರದಲ್ಲಿರುವ 

ಹುಕ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನ್ನು 41 ಚೈಂಗಿಕ ಚುನಾವಣೆ ' ಎಂದು ಟಾ? 

ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ತತ ವನ್ನು ಸಿರೂಪಿಸಿರುವನು. 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚ.ನಾವಣೆಯಂತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಗಂಡು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಒಲಿಸಬೇಕು, ತಾನು ಒಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ 

ಸ್ಪರ್ಥೆಹುಟ್ಟ ಹೋರಾಟವಾಗುವುದು. ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೇಡ 

ನೊದಲಾಡ ಪ್ರಾಣಿನರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಈ ದೃಶ್ಯ 
ಗಂಡುಗಳ ವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ವಿಶದವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುನನು. 

ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪ ರ್ಭೆ ಈ ರಿ 
ಗೆಂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗರಿಗಳ ವೈಭನವನ್ನೂ 

ಕಂತ ಮಾಧುರ್ಯನನ್ನೂ, ಗಂಡು ಚಿಟ್ಟಿ ಗಳು ತಮ್ಮ ರಿಕ್ಕೆಗಳ ನಯನ 

ಮನೋಹೆರ ವರ್ಣ ವೈವಿಧೃವನ್ನೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುವು, 

ಗಂಡು ಜೇಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೂಜಿ ಅನೇಶಪೂರಿತ ನರ್ತನನನ್ನೆಸಗುವುದ 

ಚುನಾವಣೆ 



೭೪ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನೀನ್ 

ಇಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂದ. ಯಾರೂ ಹೇಳ.ವಂಕಿಲ್ಲ. 

ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗಂಡುಗಳ ಕಂಠಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೂ ಗರಿಗಳೆ ವೈಭವಕ್ಕೂ 

ವ.ುನಸೋಲ.ವುವು. ಹೆಟ್ಟು ಚೆಟ್ಟಗಳು ಗಂಡ.ಗಳೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ನಯನ 

ಮನೋಹರ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮಾರು ಹೋಗುವುವು: ಗಂಡು ಜೇಡನ 

ನರ್ತನ ಕೌಶಲ್ಯ ವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮ.ಗೃವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. 

ಇಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತಾವ ತತ್ವವೂ ವಿವರಿಸ. ವುದಿಲ್ಲ. 

ಹಾಗೆ ಗಂಡುಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನಂತರ ಹೆಣ್ಣು 

ತನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಯಾನ . ತ! ಅತಾ ನಂದವನ್ನ ಂಟುಮಾಡುತ್ತ ಡಿಯೋ 

ಆ ಗಂಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಮ ರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ. ಯಾವುವು 
ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು 

ಯೋಗ್ಯವೋ ಆ ಗಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಯ ಹೊಂದ.ವುವು. ಮಿಕ್ಕವು 

ಸರಾಜಯ ಹೊಂದುವುವು. 

ಮಾನವೇತರ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವೇ 

ಸ.ಂದರವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರೇನಿಸಗಳೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನ.ಮಾನವಿಲ್ಲ. 

ಆದುದರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಗಂಡು ಹೆಚ್ಚು ತಣಿಯಿಸ.ವುಡೋ 

ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಆದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ವುದು. ಅಂಥ 

ಸೌಂದರ್ಯ ಗಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಯೋಗ್ಯವಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು 

ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಸಂತತಿಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 
ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಯೋಗ್ಯ ಗಂಡುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಿ.0ದ ಉತ್ತಮ 

ನೀಳಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. ಆ ಮೂಲಕವೂ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳು ಹ.ಟ್ವವುವು. 

ಲೈಂಗಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚ.ನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಆಂಗ 
ಮಾತ್ರನೆಂದೂ ಆದರ ನಿರೂಸಣೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವೆ:ದೂ ಹಲವು ಟೀಕಾ 

ಕಾರರು ಹೇಳುವರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಲೈಂಗಿಕ 
ಟೀಕೆಗಳು ಚ.ನಾನಣೆಯ ಸತ್ಯಾಂಶದಲ್ಲೇ ಅನುಮಾನಿಸುವರು. 

ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಡಾರ್ವಿ 

ನ್ನನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತನೆ. ಯಾವ ಗಂಡ.ಗಳ. ಲೈಂಗಿಕಗ.ಣ 



ಟಾರ್ ಡಾರ್ನಿನ್ ೬ಜಿ 

ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆಯೋ ಅವು ದೈಹಿಕ 
ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಎಂಬ ಆಂಶ ಈಚೆಗೆ ಸ್ಲಿರಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ 

ತತ್ವದ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದೇನೂ ನಷ್ಟವಾದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಹಾಗೆ ಡಾರ್ವಿನ್” ನಿರೂಪಿಸಲು ಯಶ್ನಿಸಿದುದು ಅವನಿಗೇನೂ ಕಳೆಂಕವ್ರ. 

ಅದರ ಬದಲು ಅವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಿಶೀಲನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಕಿಭಾಶಕ್ಕಿ 

ಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಗ್ರಂಥದ ಶೈಲಿಯೂ ಅನನ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಸರಳೆವಾದದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 

ಆವೇಶ ವೈ ಭವಗಳಿಂದ ಕೈಲಿ ಕಾವೃಶಿಖರಕ್ಕ್ಟೇಕಿರ. ವುದೂ ಉಂಟು. ಆ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದ್ದ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನೂ ಆದರಿಂದ ಜನ 

ಜೀವನದಲ್ಲುಂ! ಇದ ವಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೂ ಮುಂದಣ 

ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟವಾದ 

ದಿನವೇ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರತಿಗಳೂ ಮಾರಾಟ 

ವಾಗಿ ಹೋದುವು. ಇದೊಂದೇ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವುದು 

ಆರು ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮ.ದ್ರಣವಾಯಿತು. ಅವನ ಜೀವ 

ಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆ ಗ್ರಂಥ ಆನೇಕ ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು. 

ಒಂದೊಂದು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಆವಶ್ಯಕವಾದ 

ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ 

ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಜರ್ಮನ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಡಚ್, ಸ್ವೀಡನ್, 

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ, ರಷ್ಯ, ಜಪಾನ” ಮೊದಲಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ 

ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹರಡಿತು. ಜೀವ 

ಜಾತಿಯ ಹುಟ್ಟು ಗ್ರಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾಯಿತು. 

ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ 

ಗ್ರಂಥ 



೬. ವಿಕಸನ ದರ್ಶನ 

ನಮ್ಮೆದ.ರಿಗೆ ಕಾಣ.ವ ವಿಚಿತ್ರವೂ ಸುಂದರವೂ ಆದ ಈ ಜಗತ್ತು 

ಇಂದಿನ ಸತಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಸಮ್ಮತನಾಗಿಯೂ ವಿವರಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕೈ ವಿಕಾಸ ತತ್ವವೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. 

ಸಣ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ದೊಡ್ಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ, ಕೆಳ 

ವಿಕಾಸತತ್ವ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಕಸನ? ವೆಂದು 

ಹೆಸರು. ಹಿಂದಿನದು ವಿಕಸಿಸಿದುದರಿಂದ ಇಂದಿನದು 

ಸಿದ್ಧಿ ಸಿತು ; ಇಂದಿನದು ವಿಕಸಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನದು ಸಿದ್ಧಿ ಸುವುದು. ಸಾಸಿವೆ 

ಯೊಂದು ಸಣ್ಣದೂ ಸರಳವೂ ಆದ ರೂಪಿನದು. ಅದ. ಮೊಳೆತಂತೆ 

ದೊಡ್ಡದೂ ಸಂಕೀರ್ಣವೂ ಆದ ರೂನನ್ನು ತಾಳುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ 
ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮೊದಲು ಸರಳ ರೂಪಿನದಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೇರಿತು. “ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನನಿರುವ ಬೇರೆಬೇರೆ ಗ್ರಹ 
ತಾರಾನ.೦ಡಲಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ.ದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ತೇಜೋಮೋೇಘವೊಂದೇ ಇದ್ದಿತು. 
ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಕುದಿಯುವ ಮೇಫೌದಿಂದ ಸಿಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಭಾಗಗಳು 

ಈ ದಿನದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಗ್ರಹ ತಾರಕೆಗಳಾಗಿವೆ * ಎಂಬ ವಿಶ್ವದ ವಿಕಾಸಕ್ರಮ 
ವನ್ನು ಹರ್ಬರ್ಬ್ ಸ್ಪೆನ್ಸಂ” ಮೊದಲಾದವರು ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಆದಿಯ 

ತೇಜೋವೆ.ಫದಿಂದ ಸಿಡಿದು ಭೂಮಿ ಜನ್ಮನೆತ್ತಿ ಆರಿದ ಬಹು ಕಾಲದವೇಲೆ 

ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಕಾಣುವ ವಿಶಾಲ 

ಜೀವಪ್ರಪಂಚ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಜೀವ ಜಾತಿಗಳ 

ಹ.ಟ್ಟು ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ಜನಜೀವನದ ಮುಂದಿಟ್ಟನು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ವಿಕಾಸ ತತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೆ ಮತ್ತಾ ವುದೂ ಈ ಸಚೇತನ 

ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸವ.ರ್ಸಕವಾಗಿ ನಿನರಿಸಲಾರದ.. ಕ್ರೈಸ್ತಮತದ 
ಬೈಬಲ್ಲಿಗೂ ವಿಕಾಸ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವಾದ ಬೈ ಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು 

ನಾದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಕುರಿತು «ದೇವರು ಇಡೀ ಜೀವ ಪ್ರಸಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು; ಆದಿಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಇಂದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾ 



ಚಾಲ್ ಡಾರ್ನಿನ್ 8೬ 

ಯಿತು; ಮುಂದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅದೇ ಸ್ವರೂಸದಲ್ಲುಳಿಯುವುದು. ಮೊದಲ: 

ಸಸ್ಕಗಳನ್ನೂ ಆಮೇಲೆ ಜಡವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿ, 
ಕೊನೆಗೆ ಮಾನನನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಕಿ 

ಜೀವಕಳೆಯಿತ್ತನ , ಮಾನವನಿಗೂ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ 

ಇಲ್ಲ; ಅವನದೇ ಪ್ರ ಕೂ ಪವಿತ್ರವೂ ಅದಸ್ಸ ಪ್ರಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ೈ ಸೃಷ್ಟಿ ಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವೂ ಸ ಸರಳವೂ ಆದ ಜೀವಿ 

ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದುವು; ಆ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಲಕ್ರವ.ದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 

ಬಂದು ಇಂದಿನ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡುವು; 

ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಅವು ಈ ದಿನದ ಸ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ; 

ಮುಖಿ ಇಂದಿನ ಸ್ನಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಟಗಾಯಿಸ ರಜ ಜೀವಿಗಳ 

ಸ್ವಭಾವ. ಒಂದು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜೀವಿಯಿಂದಲೇ ಮೇಲುವರ್ಗದ ಜೀವಿ 

ನೆರಿಣಾನ.ಗೊಂಡಿರಬೇ ಕು; ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಧವಾದ 

ಬಾಂಧವ್ಯ ವು:ಟು; ಮಾನವನೂ ವಿ:ಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಜಲುಗಳನ್ನೂ 

ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದೇ ತನ್ನೀ ಸ್ಪಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿರುವನು. ಅವನದೇನೂ ವಿಶೇಷ 
ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 
ಪಾದಿತವಾಗಿದ್ದ ವಿಕಾಸ ತತ್ವ ಸಾರಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬೈ ಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿರ.ವುದನ್ನು ವೇದವಾಕ್ಯ "ದಂತೆ € ಅಂದಿನವರೆಗೂ ನಂಬಿದ್ದರು; ಡಾರ್ನಿನ್ 

ತನ್ನ ವಿಕಾ ಸವಾದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೈದೀವಟಿಗೆಯನ್ನು 

ಎತ್ತಿ ASE ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಜನೇ ಎಂಬುದನ್ನು 

ಯೋಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 

ವಿಕಾಸವಾದ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 
ಎರಡು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕವಾದುದು. 

ಎಂಬ ನಿಷಯವನ್ನು ಅನೇಕರು ಪ್ರಕಿಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿ. ಪೂ. 

೪೯೦ ರಿಂದ ೪೩೦ ರವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದ ಎಂಪೆಡಾಕ್ಲೀಸ್ 

ಎಂಬ ಗ್ರೀಸಿನ ದಾರ್ಶನಿಕನು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಕಾಸವಾದುದೆಂದು 

ತಿಳಿದ.ಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೯೮ ರಿಂದ ೫೫ ರ 

ವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದ ಲೂಕ್ರೀಷಿಯಸ್ ಎಂಬ ರೋಮಿನ ಕನಿ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ವಿಕಾಸವಾದ 

ಬಲುಹಿಂದಿನದು 
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ಅದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹಿರುವನು. ಹ್ಯೂವ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟ ಟ್ಟ 

ಮೊದಲಾದನರೂ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಿ ಶ. 

೧೪೫೨ ರಿಂದ ೧೫೧೯ರವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಲಿಯನಾರ್ಡೊ ಎಂಬ ಇಟಲಿಯ 

ಪಂಡಿತನೊಬ್ಬನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ 

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ "ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕೆ. ಣ 

ಬೇರೆಬೇಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ರಬಹ.ದೆಂಬ ನಿಕಾಸ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಜನ 

ಜೀವನದ ಮುಂದಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅನನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮನಗೊಟ್ಟು ನಿಮ 

ರ್ಶಿಸುವಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚ ಮ:ಂದ.ವರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ 
ವಿಕಾಸವಾದ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದು ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದುದು. 

ಮಾನವನ ಮನಸಿ ನಲ್ಲಿ ಐಚಾರ ಬುದ್ಧಿ ಆಂಕುರಿಸಿದಂದಿನಿಂದಲೂ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ 

ಭಾವನೆಗಳು ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ; ಆದರೆ ಆ ವಾದ ಕ್ರಮ 

ವಾದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು 'ನಿಜ್ಞಾ ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು 

ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾದುದು ಕೇವಲ ಹ ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ. 

ಹಿಂದೆ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ದ ಆ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದು ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ 
ಕಾರಣಗಳಿವೆ; ಸಸ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ನ ಶೈಶವಾ 

ವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿತ್ತು ; ಮತವಾದಿಗಳು ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಅದು ನಾಸ್ತಿಕ 

ದೃ ಸಿ ಯೆ: ದಾ ೫05%] ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬ ರು ಥ್ಲೈರ್ಯಮಾಡಿ ಆ ವಾದವನ್ನು 

ಜಟ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಸ "ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು; ಜೊತೆಗೆ 

ನಿಚಾರಪರರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಆವಶ್ಯಕ 

ವಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಹುಟ್ಟಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜೀವಿಗಳ 
ಪ್ರ ತೈ ಕಸ ಸೃಷ್ಠಿ ಖಾ ಮಾನವನ ವಿಶೇಷ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಕಟ್ಟುಕತೆಯಂತಿರುವು 

ದನು ಕ್ರ 'ಮುಕ್ರ ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಪರರು ಗ್ರಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ ಮತ 

ಬು] ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಭೀಕಿಯಿಂದ ಬೈ ಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿ 

ಭಟಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು; ಮಾನವನ ಮತ್ತು 

ಇತರ ಕೆಳವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮ್ಯವೇ 

ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನದು ವಿಶೇಷ 
ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ 
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ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಧೈರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ಸತ್ಯಾಂಶ ಸರಿಶೀಲನೆಯ 

ತನ್ನ ಅಮೃತಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವುದ. ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದ ನೆ.ಟ್ವಿ ನಿಂತಿತ್ತೋ 

ಆ ವೌಢೃದ ಸಂಕಲೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಮಾನವನು ವಿಚಾರಕ್ರಾಂಕಿಯ 

ಮೆ.ಟ್ಟ ಲನ್ನು ಹತ್ತಲು ಯತ್ನಿಸಿದನು. 

ಲಿಯನಾರ್ದೊದವಿನನಂತರ ಮೂರು ಶಶಮಾನಗಳ ನರೆಗೂ ವಿಕಾಸ 

ವಾದ ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತ. ಬಿಟ್ಟಿ ತು. ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ 

ಆದಿಯಲ್ಲಿ (೧೭೪೪-೧೪೫೬7) ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ 

ಲಮಾರ್ಕ್, ಬಫನ್ ಲಮಾರ್ಕನು ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಕ್ರಮವಾದ ತಳಹದಿ 

ಇರಾಸ್ಮಸ್  ಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜನಜೀವನದ ಮಂದಿಟ್ಟನು. 

ಮೊದಲಾದನರು « ಚ್ಹೀವಿಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಏರಿಳಿತಗಳೊಡನೆ ಹೊಂದಿ 

ಕೊಂಡು ಸರಿಖಾಗಿ ಬಾಳಲು ತಮ್ಮ ಆಂಗರಚನೆಯಲಲ್ಲಿ ಆವಶ್ಯಕವಾದ 

ವಿಭೇದಗಳನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಇರತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಉಂಟಾದ ವಿಭೇದಗಳು 
ಆ ಜೀವಿಗಳ ಸುತತಿಯಲ್ಲೂ ವಂಕಗತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಒಂದಿನ ವೀಳಿ 

ಗೆಯ ಜೀವಿಗಳಂತ ಅವೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಶ ಕವಾದ ವಿಛೇದಗಳನ್ನ 

ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳೇ ಹುಟ್ಟಲು 

ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಜೀವ ವರ್ಗದ ವಿಕಾಸವಾಗುವುದು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಿಸಿದನ.. ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ವಿಕಾಸವಾದಿಗಳಂತೆ ಲಮಾರ್ಶನೂ ತನ್ನ 

ವಾದವನ್ನು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಆಂಕಿಆಂಶಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 

ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಲಮಾರ್ಕನ 
ವಿಕಾಸವಾದ ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದನ್ನು ಹರಡಿ ವಿಚಾರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಜೋದಿ 
ಸಿತು; ಬೈ ಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ವೇದವಾಕ್ಯ ವೆಂದು ನಂಬಿ, ಕುಳಿತಿದ್ದ 

ಜನಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. 
೧೭೦೭ರಿಂದ ೧೭೮೮ರೆ ವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದ ಬಫನ” ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ 

ಪ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ 6 ಇಂದಿನ ಜೀವಿಗಳು ಹಿಂದಿನವುಗಳಿಂದ ಸರಿಣಾಮ 

ವಾದುವು; ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಾಗ.ವ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ 

ಕಾರಣ’? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿ 

ತನ್ನ ತತ್ವನನ್ನು ಆಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಲಮಾರ್ಕನಿಗೂ ಮಂಜಿ 



೪ ಚಾಲರ್ಕ್ಸಿ ಹಾರ್ನಿಸ್ 

ಇರಾಸ್ಮಸ್ಸ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಿದ್ದನು. ೧೭೭೬ರಿಂದ 
೧೮೩೨ರವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದ ಟ್ರ್ರವೈರಾನಸ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೂ ಬಫನ್ನನ 

ತತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಿದ್ದನು. ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕವಿಯಾದ 
ಗಯಟಿಯೂ  ಜೀನಿಗಳೊಳಗೇ ವಿಕಸಿಸುವ ಮಹಾಗುಣವುಂಟಿ' ಎಂಬು 
ದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಕಾಸದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಿದ್ದನು. 

ಹಂದಿನನರಾರೂ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಗ 

ಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅನರು ಅನಶ್ಯಕವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿ 
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನೊ ದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಆ 
ಡಾರ್ನಿನ್ ಲಮಾರ್ಕ ವಾದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯ 

ನಿಗೂ ಮಾಲ್ತಸ್ಸ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ವಿಕಾಸವಾದಿ 

ನಿಗೂ ಮಣಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವಿಚಾರದೃಸ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರು 
ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೋಹಿಸಿರುವರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ 

ಲಮಾರ್ಶನು ಮಾತ್ರ ಅನನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈವಾಡವನ್ನು 

ಬೀರಿರುವನೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಡಾರ್ವಿನ್” 

ಲಮಾರ್ಕನಿಂದ ವಿಜಾನ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕಾಗಿರ.ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿ 

ಸಿರುವುದು. ಆದರೆ ಲಮಾರ್ಕನ ತತ್ವವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ವಿವರಿಳಲಾರದೆಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾತಾವರಣದೊಡನೆ ಹೊಂದಿ 

ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜೀವಿಗಳ ಅಂಗರಚನೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವುದೆಂಬ ಲಮಾರ್ಕನ 

ತತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ಕುಪಯೋಗಿಸಿ 

ಕೊಡನೆನ್ನಬಹುದು. ಆದಕೆ ಆದೊಂದೇ ಅವನನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 

ವಾತಾವರಣದ ಕೈವಾಡ ಜೀವಿಗಳ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೆರವಾಗುವುದೋ 

ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾ 

ವಣೆ ಕಾರಣನೆಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮತ. ಮಾಲ್ತಸ್ಥನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಈ 

ಜ್ಞಾ ನ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂಕುರವಾಯಿ:ತೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ 

ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನವರಲ್ಲಿ ಲಮಾರ್ಕನೂ, ಮಾಲ್ತಸ್ಸನೂ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವಿಕಾಸದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದರು. 
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ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನಿಗೆ ವಿಕಾಸವಾದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ರಕ್ತ 
ಗತವಾಗಿ ಬಂದಿತೆ ನ್ನ ಬಹುದು. ತನ್ನ ಪ್ರಕಿಭಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವ ವರ್ಗದ 

ವಿಕಸನದ ರೂಪುರೇಖೆಗಳನ್ನರಿತುಕೊಂಡನು. ಹಿಂದಿನವರಂತೆ ಅದ 

ನ್ನೊಂದು ವಾದವಾಗಿ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಯೋಗ ಫಲಿತಾಂಶ 

ಡಾರ್ನಿನ್ ಹುಟ್ಟು ಗದ ಪರಿಷ್ಪರಿಸಿ ತತ್ನರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸುಮಾರು 
ವಿಕಾಸವಾದಿ ಶರ ವ ರೆ 

೨೨ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಒಂದೇ ಸವನೆ ದುಡಿದನೆನ್ನ 

ಬಹುದು. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಿಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು 

ಬರುವ ವಿಕಸನವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ತಾನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ 

ವಾಗಿ ಪಡೆದ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನಂತಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾವಿಕಸನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದನು. 

ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 
ವಿಕಾಸ ತತ್ವವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು; ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಜೆ 

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಡೆಯತಕ್ಕತಕ್ಕುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ 

ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಅತಿ ಸಂತಾನವಿದೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ 

ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆದು ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳ 

ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು. ಸನ್ನಿವೇಶದ ಹೊಂದಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಗುಣಗಳು 
ಳ್ಳವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಳಿಯುವುವು" ಆದುದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯವಾದುವು ತಮ್ಮ 
ಸಂತಕಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುವು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಮಳದಲ್ಲುಳಿಯುವಂತಾದರೆ 

ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಿಕೃವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವೇ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ 

ವಿಭೇದಗಳುಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಒಂದು 

ಸಂತತಿಗೂ ಮುಂದಣ ಸಂತತಿಗೂ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ವಿಭೇದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಜೀವಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಗುಣ. ಆ 

ಪೀಳಿಗೆಯ ಆದಿಜೀವಿಯೊಂದನ್ನು ಶತಶತಮಾನಗಳನಂತರ ಅದೇ ನೀಳಿಗೆ 
ಯಲ್ಲಿ- ಉದಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ 

ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುವುವು. ಅವೆರಡೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾತಿಗಳೇ ಇರ 

ಬಹುದೋ ಏನೋ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ 
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ಹಿಂದಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವುವು. 

ಭೂಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಜೀನವರ್ಗ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂದಿಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ 

ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರುವ 

ಎಲ್ಲ ಜೀನಜಾಕಿಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೀವರಸವೆಂ್ಬಬ ವೂಲ ವಸ್ತು 

ವೊಂದು ಮಾತ್ರವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಂಗಗ 

ಜೀನ ಕಲ್ಪಗಳು ಗಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶರೀರ ರಚನೆಯಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಆಂಥ ಜೀನಿಗಳು ಈಗಲೂ ಇವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿ 

ವ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಅಮೂಬವೆಂಬ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಯೊಂದನ್ನು 

ಆ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದ ವರೆಗೂ 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲಿ ಈ ವಿಕಕೋಶ ಜೀವಗಳಂಥವು ಮಾತ್ರ ಭೂನಿ.ಯಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಆಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಸ್ಯವರ್ಗವೂ 

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗವೂ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. 
ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ದ್ವಿಕೋಶ ಜೀವಿಗಳೂ ಆಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಶ 
ಜೀವಿಗಳೂ ಕ್ರಮಕ್ರವ.ವಾಗಿ, ಪರಿಣಾವ-ವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಂಥ ಏಕಕೋಶ 

ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಂಜಿನ ಹುಳುಗಳೂ. ಹವಳದ ಹುಳುಗಳೂ ಆಮೇಲೆ 

ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಹಟ್ಟಿ ರಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಆದಿ 
ಜೀವರಸದಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೇರತ್ತಾ ಬಂದು ಈ ದಿನದ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ 
ಪ್ರಾಣಿಜಾತಿಗಳು ಉದಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಸ್ಯ ೈ ವರ್ಗವೂ. 

ನಮ್ಮೆ] ದುರಿಗಿರುವ ಜೀವ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಟ 

ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆಯ್ಟೆ. ಪ್ರಾ ಣಿನರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸ ಸವನ್ನು ಹಲವು 

ಕಲ್ಪಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅಭ್ಯಾಸಿಸ ಸಬಹುದು. ಆದಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ "ಭೂಗೋ 
ಳದ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ತುಬಿದ್ದು ಪ್ರ; ಆನೂಬದಂಥ 

ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳೂ, ಹವಳದ ಹುಳುಗಳೂ, ಎರೆಹುಳುಗಳೂ, ಕೀಟಕ 
ಗಳೂ, ಚಿಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ, ಚೇಳುಗಳೂ, ತಾರಗೆ ಹುಳುಗಳೂ ಹೇರಳ 

ವಗಿದ್ದುವು.. ಆ ಕಲ್ಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 

ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಿನೆ ೆಲುಬುಳ್ಳ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರ 

ಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಕಲ್ಪ ನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ 

ಸು 
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ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೂನುಗಳೇ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದುವು ಆ ಕಲ್ಪದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 
ಹಿತ್ತಲಮಂಡಲ ಕಪ್ಪೆ ಮೊದಲಾದ ದ್ವಿಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉದಯ ವಾದುವು. 

ನೂನುಗಳು ಶುದ್ಧ ಜಲಚರ ವ್ರಾಣಿಗಳು. ದ್ವಿಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೆಲ 

ದಲ್ಲೂ ಜಲದಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸತಕ್ಕುವು ವೂನಿನಲ್ಲಿ ಈಜ.ವ ರಿಕೈಗಳೇ 
ಚಲನಾಂಗಗಳು. ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನೂ ಸಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ 

ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ ಕಾಲುಗಳು ವೂಡಿದ.ವು. 

ಮೂರನೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಉರಗಗಳ ಕಲ್ಪನೆನ್ನುವರು, ದ್ವಿಚರ ವ್ರಾಣಿ 

ಯೊಂದರಿಂದ ಉರಗಗಳ. ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ 
ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಭೂನಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಜಲ, 
ನೆಲ ಆಕಾಶ-ಈ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ 

ತಮ್ಮದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದುವು. ಹಾವುಗಳ್ಳು ಮೊಸಳೆಗಳು ಉಡಗಳು 

ಮೊದಲಾದ ಉರಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆದಂಭೂತಗಳೆಂಬ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ 

ಹೆಗ್ಗೌಳಿಗಳೂ, ಕಿರುಗೌಳಿಗಳೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತೆಂಬಿಕೊಂಡು ಆವಾಂತರ 

ಮಾಡ. ತ್ರಿದ್ದುವು ಅಂಥ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ರಾಕ್ಷಸಾಕೃತಿಯ ಉರಗಗಳು 

ಈ ದಿನ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಸನ್ಫಿವೇಶದ ಉಗ್ರ ಒದಲಾವಣಯಿಂದ ಆವುಗಳ 

ಮಶಗಳಿಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದುವು. 

ವ್ರಾಣಿವರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉರಗಗಳ ಕಲ್ಪ ಬಲು ಮುಖ್ಯ 

ತ ಆಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಲ್ಲಿಗಳಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳುದ ಹಿಡಿದು ಸೆಡಂ 

ಭೂತದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾ ಜಿಗಳಿ ವರೆಗೂ ಇದ್ದು ವು. ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿನೇಶಗಳಿಗೂ 

ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಖೆ ಯಲ್ಲೂ ಹೇರಳ 

ಉರಗಗಳೆ ಕಲ್ಪ ವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ನೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗಾತ್ರದ 

ಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಗವನ್ನು ವೂರಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗವೇ 

ಉದಯಿಸಲಿಲ್ಲನೆದು ಹೇಳುವರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಕೀರೋ 
ಮಾರ್ಫವೆಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಕಾಲುಳ್ಳ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಉರಗದಿಂದ ಆ 

ಕಲ್ಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪನಿವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದನಂತರ 

ಮೊಸಳೆಯಂಥ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯ ಉರಗಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಿನರ್ಗವೂ ಉದಯ 

ಮದುವು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿ ರುವ ಯುಗವನ್ನು ನವೀನ ಕಲ್ಪ ಅಧವಾ 
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ಸಸ್ತನಿಗಳ ಕಲ್ಪ ನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗದ ಕಳೆಶದಂತಿರುವ 

ಮಾನವನೂ ಸಸ ನಿವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿ 
ಗಿಂತ ಮಾನವನೇ ಅತ್ಯಾಭುಿಕವಾಗ ಉದಯ.ವಾದವನು. ಅತೃಂತ 

ಎಳೆಯವನಾದರೂ ವಿ. ಕೆಲ್ಲಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸನ್ನಿ ವೇಶದೊಡನೆ « ಅತ್ಯಂತ 

ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವನು. 

ಮೇಲೆ ಜೀವ ವರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಲವು ಕಲ್ಪಗಳಾಗಿ ವಿಂಗ 

ಡಿಸಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಆಗ ಅತೃಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾ ಣಿವರ್ಗದ ಹೆಸ 

ರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ: ಆದಕೆ ಆ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾ ವ ಪ್ರಾ 'ಜೆಗೆಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ 

ವೆಂದಲ್ಲ; "ಕೆಳವರ್ಗದ ನ್ರಾ ಣಿಗಳೂ ಇದ್ದುವು. 
ಹೀಗೆಯೆ. ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ವಿವರಿಸ 

ಬಹ.ದು. ಸಸ್ಯಗಳಇ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೆಳೆನರ್ಗದವು 

ಗಳಿಂದ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಎಷ್ಟೊಂದುಕಾಲ ಮರಳ 

ಬೇಕಾಯಿತೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹ.ದು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಗಣಿತ ಜೀವ 

ಜಾತಿಗಳು ಹ.ಟ್ಟತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 

ಜಯ.ಪಡೆದ.ವೋ ಅವು ತಮ್ಮ ವಂಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಾಗಿ ಮಿಕ್ಕವು 

ಅಳಿದ್ದು ಹೋದುವು. 

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಕಾಸಶತ್ವವನ್ನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾ 

ರಕ್ಕೆ ತಂದವನು ಡಾರ್ನಿನ್'. ಅವನ ಹಿಂದಿನವರು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗಿದ್ದರೂ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಜೀನವರ್ಗ ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವ 
ಮಾರ್ಗವನ್ನರಿತ.ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ಡಾರ್ವಿನ" 

ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಅಂಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಜೀವನದ 

ಮುಂದೆ ತನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದನು. ಅಂದಿಗಾಗಲೇ ಜನಮನದಲ್ಲಿ 

ವಿಜ್ಞಾ ನದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ವಿಚಾರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಕುರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಯ 

ದಲ್ಲಿ ತಕ 'ತತ್ತವನೆ ನು, ಅನೇಕರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರು. 

ಜೀವವರ್ಗಗಳ 

ಏಳುಬೀಳುಗಳು 

ಬ 

ಎಂದರೆ ಡಾರ್ನಿನ್ನ ನಿಗೆ ಪ್ರಕಿಭಟನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ; ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ 
ಆಗಲಿ ಮಹಾಕಾರ್ಯವೊದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಮಾಜವೂ ಅದನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೇಕರು ಜನ 
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ಜೀವನದ ಮುಂದೆ ವಿಕಾಸದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಎದ್ದ ಸಮಾಜದೆ 

ಕ್ರೋಧಾನೇಶದ ಜಸ್ಟೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಆರುತ್ತಾ ಬಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ 
ತನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತ; 
ಅನನ ವಾದಸರಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಹಿಡಿಯುವಂತಿತ್ತು. ಅವನು 

ಕೊಟ್ಟಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಪಂಡಿತಪಾಮರರೊಪ್ಪುವಂತಿದ್ದು ವು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವಿಕಾಸತತ್ವ ಜನಮನದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು 

ಜ್ಞಾ ನರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ : ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾ ನವೊಂದನ್ನು ಪಡೆದುದು ಅನನು ಒದಗಿಸಿ 

ಕೊಂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಗಳ ಬಲದಿಂದ. ಕೋಸು, ಸೇಬ್ಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಗಿಡಗಳು 

ಮಾನವನ ಕೈವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಹಲವು 

ಸಂತತಿಗಳಲ್ಲೇ” ಅವನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ವಿಕಾಸವಾಗುವು 

ವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ.ಕೊಂಡು ಆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಡೀ 

ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೇ ಅನ್ವಯಿಸುವುದೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾರಿವಾಳ 

ಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ, ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳು ಕಾಲಕ್ರವ.ದಲ್ಲಿ 

ನಿಕಾಸವಾಗುವುದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ 

ಕೆಳನರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ವಿಕಾಸವಾದುವೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿನು. 

ಮಹಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಂಥ ಸರಳೆಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ 

ತತ್ವ ಜನಮನವನ್ನು ಬೇಗ ನಾಟತು. 

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸಸ ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಹಲವು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ 

ಸು ಚೆನ್ನೈ ಲುಬಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, 

ಅನನ್ನು ಮತ್ತ. ವರ್ಗ, ದ್ವಿಚರ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ, ಉರಗವರ್ಗ, ಪಕ್ಷಿ 
ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿವರ್ಗಗಳೆಂಬ ಪಂಚಸಂಗಡಗಳಾಗಿ 

ಅಂಗರಚನೆಯ ವ್ರಿಗ್ಗದ್ಪಸಬಹುದು. ಈ ಪಂಗಡಗಳು ಕ್ರನುವಾಗಿ 
ಸಾಸ್ತ್ಯ ಹಿಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಲ ರ್ಜೆಯವು. ಆದರೂ 

ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂಗಡಗಳನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನರಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಒಂದಕೊಡ 
ನೊಂದು ಅಂಗರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ.ದರಿಂದ 
ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಪೂರ್ವಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ವೇ. ಒಂದೊಂದು 

ನರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೈರಚನೆಯೂ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ 
ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು 



ಲ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನೀಿನಿ* 

ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ ಒಳರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ 
ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದ್ಯ; 

ವೂನಿನ ಮುಂದಿನ ಈಜು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಪ್ಪೆಯ ಮುಂಗಾಲುಗಳು, ಹಲ್ಲಿ, 

ಮೊಸಳೆ, ಆಮೆ-ಮೊದಲಾದ ಉರಗಗಳ ಮುಂಗಾಲುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಯ ಕೆನೆ ಗಳು 

ಮಾನವನ ಕೈಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದನಿ ನ್ನೊಂದು ಆ 

ವುಷೀ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವ್ಲ ವೂನಿನ 5 ಜೊತೆರೆಕ್ಕೆ ಗಳಿಂದ 

ವಿಕಾಸವಾದುವೆಂದು ಡಾರ್ನಿನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರುವನು. ಬೇರೆ. ಬೇರೆ 

ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಉದಹರಿಸಿದ ಮೇಲಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾ ಆಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು, ನರಗಳು, ರಕ್ಕನಾಳಗಳ್ಕು ಮೂಳೆಗಳು ಮೊದಲಾದು 

ವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸಾಮ್ಯ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಾಮ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 

ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಡಾರ್ವಿನ್" ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ "ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ 

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಅಂಗಗಳು ಹೋಲಿಕೆ 

ಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುವು' ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವನು. ಬೈ ಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾಮ್ಯವೇ 

ತೋರಿಬರುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಐದು ವಿಧವಾದ ಅಂಗಗಳೂ 

ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಬಂದು ಆನಶ್ಯಕತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 

ಡುಗ ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಅಂಗಗಳನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 

ಆ ಸಾಮ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೃಢಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳ ವರ್ಗದಿಂದ ಮೇಲ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಕಾಸವಾ ದಂತೆ ಅವುಗಳ ಅಂಗಗಳು ಸರಳರೂಪದಿಂದ 

ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೇರುವುವು; ವಾತಾವರಣದೊಡನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು 

ನಂತೆ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುವು. ಹಾಗೆ ನಿಕಾಸವಾಗುವಾಗ ಜೀವಿಗಳು ಎರಡು 

ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನನುಸರಿಸಬಹುಡು; ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚ ಸಂಕೇ 

ರ್ಣತೆಗೇರಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುವೋ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾ_ಂತಿ ಮಾರ್ಗ 

ನೆ:ದೂ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮೊಲಕ ಸನ್ನಿನೇಶದೊಡನೆ 

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು ವುವೋ ಅದನ್ನು ಅವಕ್ರಾತಿ ಮಾರ್ಗನೆಂದೂ ಕರೆ ಯಬಹುದು, 

ನಾರಿನ ಈಜು ರೆಕ್ಕೆಗಳಂದೆ ಕಪ್ಪೆಯ ಕಾಲ್ಕೂ ಹಲ್ಲಿ, ಮೊಸಳೆ ಮೊದಲಾದ 

ಉರಗಗಳ ಕಾಲೂ ಉತಪ್ಫ್ರಿಂತಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಾಸವಾಗಿನೆ; ಹಾವುಗಳ 



ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನಿನ್ ಟಕ 

ಲ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲುಗಳು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ನಶಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಅವಕ್ರಾಂತಿ 

ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವಾಗಿವೆ. ಉರಗಗಳ ಮಂ.ಂಗಾಲ.ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ 

ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಿಕ್ಸೆ ಗಳೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾನವನ ಕೈಗಳೂ ವಿಕಾಸವಾಗಿವೆ. 

ಇನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳರಚನೆಯಿ.0ದ ದೊರೆತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಂದ 

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಳೂ ಇರುವ 

ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಾವ ತತ್ವವೂ ವಿವರಿಸಲಾರದೆಂದು ಡಾರ್ವಿನ್" ವಾದಿ 

ಸಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯವರ್ಗದಿಂಡೌ ದ್ವಿಚರ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗವೂ 

ದ್ವಿಚರ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗದಿಂದ ಉರಗಗಳ ವರ್ಗವೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಕಾಸ 

ವಾಗಿರಬೇಕು. ಉರಗಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಕ್ಸಿನರ್ಗವೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 

ಸಸ್ತನಿವರ್ಗವೂ ಉದಯ.ವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಪಕ್ಷಿನರ್ಗ ಸಸ್ತನಿವರ್ಗ 

ಉರಗವರ್ಗ 

ಪಕ್ಕದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿ 

ದ್ವಿಚರ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ ಜೀವರಸದಿಂದ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ 
ವಿನಿಧ ಜೀವವರ್ಗಗಳು ವಿಕಾಸ 

ಮತ ವರ್ಗ ವಾದ ಮಾರ್ಗವನು ಸೂಲ 
ಇಶಿ ಷ್ಠ ® 

ವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. 

ಬೆನ್ನೈಲುಬಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 

ಆದಿ ಜೀವರಸ 
655ಪಾಾಖಿತಾನಾಶಾಯಸಾವಕಾಸಯಷವಾದಿಾ 

ಹ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಳಾಸೆನಾರ್ಗ 



ಅಟ ಚಾಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಪಿನಿ್ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ.ವುದೋ ಆ 
ಅಂಗಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಶಿಸತ್ತಾ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸಂತಕಿಗಳನೆಂತರ ಕೇವಲ 

ಗುರುತನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವುವು. ಅಂಥ ನಶಿಸಿಹೋಗಿರುವ 

ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅವಯವಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಅನಯವಶೇಷಗಳೆ [ರಿನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, 
ಸ್ಯ ಅವಯವಶೇಷಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ 

ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೂರ್ವಜರಿಹೆಲೇ ಬಂದಿರಬೆಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದನು. ಇತರ 

ಸಸ್ಮನಿಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ತಿನಿ.ಂಗಿಲಕ್ಕೂ ಎರಡು ಸಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ 

ಅವು ವಸಡನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಮೂಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ 

ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಅವಯವಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ತಿಮಿಂಗಿಲ ದಂತವುಳ್ಳ ಪೂರ್ವಜರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. 

ನ್ಯೂಸಿಲೆಂಡಿನ "ಕೆವಿ' ಎಂಬ ಪಕ್ಸಿಗೆ ರಿಕ್ಸೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ 

ಸಿದ ಮೂಳೆಗಳ ಕುರುಹು ಅವಯವಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ 

ಅದು ಕಿಕ್ಕೆಯ.ಳ್ಳ ಪೂರ್ವಜನಿಂದಲೇ ಉಗವ.ವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾನನನ 

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂಥ* ಅನೇಕ ಅನಯನಶೇಷಗಳನೆ. ಅವನ ದೇಹವನ್ನು 

ಅವಯನಶೇಷಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯನೆಂದು ಕರೆದರೂ ಕರೆಯಬಹುದು. 

ಮೊಟಕಾಗಿರುವ ಅವನ ಬೆನ್ನೈಲುಬನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಬಾಲವುಳ್ಳೆ ಪೂರ್ವಜ 
ರಿಂದ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದ; ನಶಿಸಿಹೋಗಿರುವ 

ಅವನ ಕೋರಿಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅನನು ಮಾಂಸಭಕ್ಷಿಯಾದ 

ಪೂರ್ವಜನೊಬ್ಬನಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಮಾನ 

ವನ ಕೆನಿಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಮಧ್ಯೆಯಿರುವ ಈಸ್ಟೇಷಿಯನ್ ದ್ವಾರವನ್ನು 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಕೆ ಅದು ವೂನಿನ ಉಸಿರಾಡುವ ಅಂಗವಾದ 

ಕಿನಿರು ದ್ವಾರನನ್ನು ಹೋಲುವುದೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಮಾನವ 

ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ದ್ವಾರ ಅನನ ವ.ತ್ಸ್ಯಪೂರ್ವಜರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರುವುದು. 

ಯಾವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಅನಯವಶೇಷಗಳು ತಮ್ಮ ಕುರುಹನ್ನು 

ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನುತ್ತಾನ ತತ್ವವೂ ಬಿಡಿಸಲಾರದು, ಡಾರ್ನಿನ್ 
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ಆ ಅವಯವಕೇಷಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಸ್ಟಾನವೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು "ನಮ್ಮ 

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ಕೆಲಸ "ಮಾಡದಿದ್ದ ರೂ ನಮ್ಮ ಫೂರ್ನಜಕೆಲ್ಲರೆ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಮೌನವಾಗಿ ಪ ನ್ರರಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದಿರುವನು. ಮಾನವ 

ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ನೂರು ಅವಯವಶೇಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ 

ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಳವರ್ಗಗಳನ್ನೂ ದಾಟ 

ಉನ್ನತಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿರುವನೆಂಬುದು ಅರಿವಾಗುವುದೆಂದು ವಿವರಿಸಿ, ತನ್ನ 

ವಾದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ವಿನ” ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನೊದಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ-ವನು. 

ಭೂಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳು ಉದಿಸಿದಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನೇಕ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಲವು 

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಜರ ಮೊದಲಾದ ಕಠಿಣ ಭಾಗಗಳು ಭೂಗತವಾಗಿ 

ಶತಶತಮಾನಗಳನಂತರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 

ಸಳೆಯುಳಿಕೆಗಳೆ ವರ್ಸ್ರವರ್ಷವೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹೊಸ 
ಸಾನ್ವಿ ಹೊಸ ಪದರಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕಾಲಕಳೆದಂತೆ ಈ 

ಪದರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೊಸಹೊಸ ಪದರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿ 

ಗಳ ಅವಸೇಷಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಕ್ರವೇಣ ಅವೂ ಹಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಾಗಿ 

ಮಾರ್ಪಡುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ 

ಅರ್ವಾಚೀನ ಕಾಲದ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳೂ, ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ 

ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಪಾ ೨ ಜಿಗಳವೂ ನಕು )ಿ ವುವು. 

ತನಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಡಾರ್ವಿನ್" ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 

ದೊರೆತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ 

ಗಳ ಆಂಗರಚನಾದಿ ಸ್ವರೂಸವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆಂಥ ಪಾ ಜೀನ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಈದಿನ ಬದೆಕಿರುವ ಅವುಗಳ ಸಂಒಂಧಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯ 

ನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಂದಿನವು ಹಿಂದಿನವುಗಳಂದ ನಿಕಾಸವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು 

ಅನುನೋಯಿಸಿರುವನು. ಹಿಂದಿನವು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತ ಬಂದಂತೆ 

ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜಾತಿ ಉದಯನಾಯಿತು. ಆದ.ದರಿಂದಲೇ ೮ಂದಿನ 

ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಗಳು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಅವುಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು 

ನಿಕಾಸಹೋಧಿರುವ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು (ಸಂತತಿ) ಮಾತ್ರ ಇನೆ, 
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ಭೂಗತವಾಗಿರುವ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವಿಕಾಸ ಸತತ್ಸದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನಂತಿದೆ. ಅಳಿದುಹೋದ ಆ 

ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮಖೌನವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ 

ಉಚ್ಛ RE ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೆಳವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೇ ವಿಕಾಸ 

ವಾದ. ವೆಂಬ ಸತಾ ಂಶವನ್ನು ಭೋಷಿಸ.ತ್ತಿವೆ. ತ್ ಪದರದಲ್ಲಿರುವ 

ನಳೆಯಳಿಕೆಗಳೂ' ಜೀವವರ್ಗ ವಿಕಾಸವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ತೋರಿ 
ಸುತ್ತವೆ. 

ಭೂಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. 

ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಭಾಗದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಲದ ಬೇರೆ ಬೇಕಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 

ಮಾತ್ರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದಂತೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬುಳ್ಳ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ದೊರೆತಿವೆ; ಮೊದಲು ಮೂನುಗಳವೂ, ಆ 

ಮೇಲೆ ದ್ವಿಚರ ವ್ರಾಣಿ, ಉರಗ್ಯ ಸಸ್ಮನಿ ವ.ತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳೂ 

ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೊರೆತಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲ.ಬಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ 
ಗಳೇ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದುವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಾವುದೋ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅನಂತರ 

ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಕಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಹುಕಾಲದ ವರೆಗೂ 

ವೂನುಗಳ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವ ಉಚ್ಚವರ್ಗಿದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ 

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಕಪ್ಪೆ ನೊದಲಾದ ದ್ವಿಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ, ಅವುಗಳಿಂದ 

ಉರಗಗಳೂ, ವಿಕಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಉರಗಗಳಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ತನಿ 

ಗಳೂ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ವಿಕಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೇ ವಿಸಾಸಕ್ರಮವನನ್ನು ಹಿಂಜಿ 

ವಿನರಿಸಿದ "ಅಂಗರಚನೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೂ ದ್ದ ೈಢಪಡಿಸುತ್ತ ಡೆ. 

ಉರಗಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು A EEN ಸಾಮಾನ್ಯರು ನಂಬು 

ವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಉರಗಕ್ಕೂ ಸಕ್ಷಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು 

ಅಸ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧವಾಗಿನೆ. ಹಲ್ಲು, ಪರ್ಕಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಮೊದ 

ಲಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಉರಗಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತಾ 

ಬೆಸಗೆಯ ಬ್ಬದು ಕ್ರಮೇಣ. ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಗರಿಗಳುಳ್ಳ, ಕೆಕೆ, 
ಪಾಣಿಗಳು ಇ ಹ” Wk ಕೆ 
ಆ ಯ..ಳ್ಳೆ ಪಕ್ಷಿರೂಪನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾಳಿದುವೆಂಬುದನ್ನು 

ನಮ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಇವೆರಡು ನರ್ಗಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಿಸುವ ಮಧ್ಯ 
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ವರ್ಗದ ವ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ದಿನ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಒಂದಾನೊಂದು 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಯೇ ಇದ್ದಿ ರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಸಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿ 

ಗಳೆಂದು. ಕಕೆಯಬಹ.ದು. ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಗಕ್ಕೂ 
ಇರವ ಅಂತರವನ್ನು ಬೆಸೆದು ಸಂಒಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹ.ದು. ಅಂಧ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೊರೆತಿನೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ 

ಹಿಂದೆ ದೊರಕಿದ ಆರ್ಕಿಯಾಪೆರಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ರಾಣಿಯೊಂದನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಬಹ.ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದವು: ಅದು ಉರಗದ 

ಗುಣ; ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದುವು: ಅದು ಪಕ್ಷಿಯ ಗ.ಣ; ಎಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಉರಗ 

ವರ್ಗದಿಂದ ಅಂದು ತಾನೇ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಉರಗ 

ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ಇವೆರಡರ ಗಣಗಳೂ ಆದರಲ್ಲಿದುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 
ದೊರೆತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ.ದುರೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ 
ನಷ್ಟೆ. ಈ ದಿನದ ಕುದುರೆಗೂ ನಾಯಿಯಂಧ ಅದರ ಪೂರ್ವಜನಿಗೂ 

ಇರುವ ಆಂತರ ಅಗಾಧವಾದುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಪೆನ 
ಕೋಡಸ" ಎಂಬ ಪ್ರಾಚಿನ ಕದುರೆಯೊಂದರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ಸಹಾಯ 
ದಿಂದ ನವೀನ ಕುದುರೆಗೂ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು 

ಹೆಣೆದು ಕುದುರೆಗಳ ನಂಶವಿಕಾಸನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

ತನ್ನ ತತ್ವನನ್ನು ಒಲಪಡಿಸಿರುವನು. 

ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾ 

ನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾದ ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರ ವೂ ಸಾಕಷ್ಟು "ಚಿಳೆದಿತ್ತು. ತನ್ನ 

ತತ್ವ ಸಾಧನೆಗೆ ಡಾರ್ವಿನ” ಆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಆನಶ್ಯಕವಾದ ಆಂಶಗಳನ್ನು 

ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಭ್ರೂಣ 

ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಳೆಯುವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಪೂರ್ನಜಕೆಲ್ಲರ ಅವ 
ಸಾತ. ಗಳನ್ನೂ ದಾಟಿ ಕೊನೆಗೆ: ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಗೇರುವುದು. 

ನಾನನನ ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಅವ 
ಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ ಹತ್ತಿರ ವಾನಿಗಿರುವಂತೆ ಕಿನಿರು ರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುವುವು, 

ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. 
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ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನಂತರ ಕಿನಿರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಲವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 

ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಅಂಗಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೇಕೆ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು? ಹಾಗೆ 

ಗೋಚರಿಸುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಆ ಆರ್ಥವನ್ನು ವಿಕಾಸ ತತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಲ್ಲಲ್ಲದೆ ವ.ತ್ತಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರ್ಶಿಸಬೇಕು? ಮಾನವನ ಬೆಳ 

ವಣಿಗೆಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದರಿಂದ ಕಿವಿರುಗಳುಳ್ಳ 

ಮತ್ಸ್ಯ ಪೂರ್ವಜನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ್ಮರಿಸಿದುತಾಗುತ್ತದೆ ಬಾಲ ಕಾಣು 
ವುದರಿಂದ ಬಾಲವುಳ್ಳ ನುಂಗ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. 

ಡಾರ್ವಿನ” ಬಾರ ಕಲ” ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದ ನಳ್ಳಿ ಯೊಂದರ ಜೀವನ 

ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ದ.ಡಿದು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದ ನೆಂದು 

ಹಂದೆ ವಿವರಿಸಿರುವೆವು. ಅದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ "ಯನ್ನು 

ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಜೆ ಅನಾವಶ್ಯ ಕವಾದ ಅನೇಕ ಅವಸ್ಥೆ ಗಳು ಗೋಚರಿ 

ಸುವುವು. ತಟ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಭಾಳ. ವುದು ಅರ್ಥ 

ವಿಹೀನವಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು "ಆ ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 
ಯಲ್ಲಿ ತ ಗೇರುವುದಕ್ಕೆ pe ಜ್ ಯಾನ ಅವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು 

ದಾಟುವುದೋ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಂಥ ಪೂರ್ವಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ ಒರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುಡು' 

ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ ಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ತತ್ವ ಸಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 
ಕೊಂಡನು. 

ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರ ಬೆಳೆದುತೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಾಧುವಾದುಜಿಂದು 
ಸ್ಸ ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ ನಿಯೊಂದರ ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ವಾಗಿ ನಂೀಲಿಸಿದಕಿ "ತೊದಲು ಏಕಕೋಶತ್ತವೂ ಆ ಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಶ 

ಜೀನನ ಚರಿತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಸವೂ ಕಂಡ.ಬಂದ,, ನೂನು ದ್ವಿಚರ ಪ್ರಾಣಿ, 

ನಂಶೇತಿದಾಸದ. ಉರಗ ಈ ವರ್ಗಗಳ PE ಬ ಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಪಠನೆ ಗೋಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುವು. ಎಂದರೆ ಆ ಸಸಿ ಅಂಥ 

ಪೂರ್ವಜರ ಅನಸ್ಥೆ ಯನ್ನ ದಾ ಬಂದಿರಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೀಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದಾಗ 

ಅನು ವಿಕಾಸವಾದ ಮಾರ್ಗನನ್ನರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು 
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ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಇಡೀ ವಂಶದ ಇತಿ 
ಹಾಸವೇ ಸಠನೆಯಾದಂತಾಗುವುದು. 

ಈ ದಿನ ಯಾವ ಯಾನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ಯಾನ ಭೂಭಾಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ, ಹಿಂದಿನವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು ಎಂಬ 

ನಿಚಾರ ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. 
ಕೊಲಂಬಸ್ಸನು ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 

ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಳರಲಿಲ್ಲ ಈಗಿರುವ ಕುದರಕೆಗಳೆಲ್ಲ 
ಪ್ರಸರಣ My ೯ ಸ್ತ 9 ಈ ನ ಸ್ಪೈನ ಮೊದಲಾದ ಯೂರೋಪಿನ ದೇಶಗಳಿಂದ 

ತಂದವು. ಆದರೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಕುದ.ೆ 

ಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ದೊರಕಿದ್ದುವು. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 

ದೊರೆಯುವಷ್ಟು ಕುದರೆಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಇನ್ನಾವ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲೂ 

ದೊರಕಿ ನೆನ್ನಬಹ.ದು. ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ 

ಮಾತೃಸ್ಫಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಆದರ ವಂಶವೇ ಗತಿಸಿಹೋದಿ.ತೆಂಬ 

ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಎದ್ದಿತು. ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ 

ಯೂರೇಷಿಯಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಭೂಮಾರ್ಗವಾಗಿ 

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ಹಲವು ಕುದುರೆಗಳ ಸಂತತಿಯೇ ಇಂದು ಯೂರೇಷಿಯ 

ದಲ್ಲಿರುವುದು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಎದ್ದ ಭಯಂಕರ ಜ್ವಾಲಾ 
ಮುಖಿಯೊಂದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಖಂಡ ಯೂರೇಷಿಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 

ವಾದುದಲ್ಲದೆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕುದುರೆ 
ಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ಭೂಗತವಾದುವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂ 

ಬಸ್ಸನು ಹೋದಾಗ ಕ.ದುರೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಾರ್ವಿನ” ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾಶಕ್ತಿ 

ಯಿಂದ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ 

ದಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪೂರ್ವಜರಿಂದಲೇ ವಿಕಾಸವಾದನೆಂದು 

ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು 'ಸಮರ್ಥಿಸಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂ 
ದೊಮ್ಮೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ಅಮೆರಿಕದೊಡನೆಯೂ ಏಷ್ಯದೊಡನೆಯೂ ಕೂಡಿ 

ಕೊಂಡಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಒಂದು 
ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಉಡದ ಸಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ನ್ಯೂಸಿರೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ದೊಕಿ 



೪೪ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನಿನ್ 

ತಿನೆ. ಅದಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. 

ಮೇಲಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಇದನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿ ಡಾರ್ನಿನ್ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿರ.ವನು. "ಮಾತೃಸ್ಥಾ ನನಾದ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ 

ಉಡದ ಜಾತಿ ನಲಸೆ ಹೊರಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ನ್ಯೂಸಿಲೆಂಡಿನ ವರೆಗೂ 

ಬಂದಿರಬೇಕು; ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಇತರ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆದ.ದರಿಂದ ನ್ಯೂಸಿಲೇಡಿನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ 

ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆದರ 
ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು? ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು 

ಅಮೆರಿಕದ ಉಡದಿಂದಲೇ ನ್ಯೂಸಿಲೆಂಡಿನದು ಉದಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ವಾದಿಸಿ 

ದನು. 

ಇಂಥ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಜೀವನದ ಮೂದಿಟ್ಟೊಡನೆಯೇ 

ಅನೇಕರು ಅನನ ವಿಕಾಸ ತತ್ವವನ್ನು ಒಸ್ಪಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಬೈಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿರುವುದು ಹ.ಸಿಯೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿ.ತ. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಗ್ರಂಥ ಬೈಬಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಿಂತಿತಲ್ಲಾ 

ನಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಫ್ರದ್ದು ಮುತನಾದಿಗಳು ರೇಗಿದರು. ಶತಶತಮಾನ 
ಧಜ ಪತಾಕೆ 
ಜಿ ಗಳಿಂದಲೂ ವೇದನಾಕ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಬೈಬಲ್ಲಿನ 

ನುಡಿ ಹುಸಿಯೆ:ದು ಸಾರಿದ ವಿಕಾಸನಾದ ನಾಸ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ 

ದರು. ಇಪ್ಟೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾದ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮೋಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತಮತ 

ಆಗ್ರಹೆಗೊಂಡು ದೂಸಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತವೂ ಎರಡು ಗುಂಪುಗೆ 

ಳಾದುವು; ಬೈಬಲ್ಲನ್ನು ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿ ದ್ದ ಮತಾನು 

ಯಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು ಒಂದು ಕಡೆ; ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ವಿಚಾರ 

ದೀವಟಗೆಯನ್ನು ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು 

ಕಡೆ. ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪಂಧದವರಿಗೂ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗು 
ತ್ತಿದ್ದುವು. ಹಿಂದಿನ ವಿಕಾಸವಾದಿಗಳಾರೂ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ 
ನಿಚಾರಘರ್ಷಣೆಯನ್ನೆ ಬ್ಬಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.. ಬೈಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯ 
ಕ್ರಮ ಅರ್ಥವಿಹೀನವೆಂದು ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿ ದರೂ, ಅದನ್ನು 

ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಅನರಿಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು 
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ಡಾರ್ನಿನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟ 

ನಾದೊಡನೆಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬಲದಿಂದ 

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಯ ಧ್ವ ಜನತಾ ಕೆಯನ್ನು ವ.ತವಾದಿಗಳ 

ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಡಿಯಲು ಅವಕಾಕವಾಯಿತು. 

ಮೊದಮೊದಲು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಗ್ರವಾಗಿದ್ದು ವು. 
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವಾಚಾಮಗೋಚರ ನಿಂದಿಸಿದ ಕತೆಗಳೂ ಉಂಟು, ಎಂದಿ 
ರಿಂದಲೋ ಪೂಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಬ್ಲೈಒಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುಕತೆಯೆಂದು 

ಕರೆಯುನರಲ್ಲಾ ಎಂದು ಮತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೋಧ 

ಇ ವುಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 

ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದಿದವರೆಲ್ಲ ರೂ ಕ್ರಮೇಣ 

ವಿಕಾಸತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿತ ತಾ 1? ಅವನ ಜೀನಿತಕಾ ದಲ್ಲೇ 

ಅನೇಕ ತಾಯೇ” ಡೇ ಸ ಆ ತತ್ವಜನಕನನ್ನು 

ಮನ್ಸಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂಥ ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ 

ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರ.ವನು. 

ಕ್ರೈಸ್ತಮತವೇ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ರಹಗೊಂಡು ದೂರುತ್ತಿದ್ದರೂ 

ಡಾರ್ವಿನ್” ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಾದವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಭಾಗ 

ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತವಾದಿಗಳೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಿದ 

ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಿ ಓಷ್ 

ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್ನಿ ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವಾದದ ಮೇಲೆ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಜ್ಚೆಯೊಂದು ನಿರ್ಪಾಟಾಯಿತು. ಡಾರ್ವಿನ್ ಆ ಕಾರ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದವನಲ್ಲವಾದ:ದರಿಂದ ಮತವಾದಿಗಳ ಅವ 

ಹೇಳನದಿಂದ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಪ್ರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳನೇಕರು ವಾದಕ್ಕೆ 

ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು ನೆರದಿದ್ದ ರು. ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳ ಮುಂದಾ ಭುತಸೆ 

ವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಲ್ಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂಬ ಪಾದ್ರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ವಿಕಾಸ 

ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿ ಕರಂದೂ ಆ ವಾದ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕನಸೆಂದೂ 
ಸಾರಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸಿಂದಿಸಿದನು. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಪರಮ 
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ಮಿತ್ರನೂ ವಿಕಾಸ ವಾದದ ಉಗ್ರಪ್ರಚಾರಕನೂ ಅದ ಹಕ್ಷಿಯ ಕಡೆ 
ತಿರುಗಿ "ನೀವು ಮಂಗಗಳ ಸಂತತಿಯವರೆಂದು ಹೇಳುವಿರಲ್ಲಾ, ಹಾಗೆ 

ಮಂಗವಾಗಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನೋ, ನಿಮ್ಮ ತಾತನೋ?' ಎಂದು ಆ 

ಪಾದ್ರಿ ಕುತ್ಸಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಹಕ ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು, 
ವಿಕಾಸವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯ ತತ್ವವಲ್ಲವೆಂದು ವಿನರಿಸ್ತಿ " ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು 
ವನ.ಂಗಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿ.ಲ್ಲ; ಅದು ನನಗೆ ಅನಮಾನವಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ತಮ್ಮ ಕಲೈ ಸಂಸ್ಕತಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಸಾತುರ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರರ 

ಅವಹೇಳನಕ್ಕೂ, ಸಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪೂರ್ವಜನು 
ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಡ' ಎಂದು ವಿಲ್ಬರ್ ಫೋರ್ಸನ ಟೀಕೆಗೆ ಸಮಂಜಸ 

ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನು.- ಬೀಗಲ್ ನಾವೆಯ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದ ರಾಯನೂ 

ವಿಕಾಸ ಶತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟಿನಕಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೂ ಆ ದಿನ 

ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಬೈಬಲ್ಲನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ, ವಿಕಾಸ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದನು. ಆ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಡಾರ್ನಿನ್ನ 

ಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದ ನೆಂದು ವಿವರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ದೂಹಿಸಿಕೊಂಡನು. 

ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಕಡೆ ವಾದಿಸಿ ವೀರಾಬೇಶದಿಂದ ಮತ 
ವಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. 

ಹೊರಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೌನವಾಗಿ ಡಾಥಿನ 

ಲ್ಲಿದ್ದನು. ಸಮಾಜದ ನಿಂಜಿಗೆ ಮನಗೊಡದೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತ 

ನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದುವರೆಗೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ 
ವರ್ಗದವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದುವು. ಆದುದರಿಂದ ಸಸ್ಯವರ್ಗ 

ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ದಬ್ಹಿದ್ದಲೂ ಅವಶ್ಚಕವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ 
ಗರ್ಭ ಕಟು ವಿಕೆ ಲಿ ತ 

“ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿದು ೧೮೬೨ರಲ್ಲಿ " ಆರ್ಕಿಡ್ 
ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 

ಆರ್ಕಿಡ್ (ಸೀತಾಳೆ) ಹೂಗಳ ದಳ ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮಾರ್ಪಾ 
ಡಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಚಿಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯ 

ವನ್ನು ಪಡೆದು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗಿವೆಯೆ.0ಉಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟನು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಆರ್ಕಿಡ್" ಹೊಗಳು ವಿಚಿತ್ರ 
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ರಚನೆಯವು. ದಳಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆಳವಾದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುರಸವಿರು 

ತ್ರದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಸೊಂಡಿಲುಳ್ಳ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು 

ಮಧುರಸವನ್ನು ಕ.ಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುವುವು. ಆಗ ಆ ಹೊನಿನ ಪರಾಗ 

ಧೂಳಿ (ಗಂಡು ಜನನನಸು) ಆ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಮೈಗೆ ಅಂಓಕೊಳ್ಳು ವುದು. 

ಆ ಚಿಟ್ಟಿ ಅದೇ ಜಾಕಿಯ ಮಕ್ಕೊಂದು ಹೂವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ತನ್ನ 

ಮೈಮೇಲಿರುವ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಆ ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರ (ಹೆಣ್ಣು 
ಜನನಾಂಗದ ಕಳಶ)ಕ್ಕೆ ತಗಲಿಕೊಂಡು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ 

ಸಂತಾನವಾಗುವುದು. ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ 

ಕಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಡಾರ್ವಿನ್ " ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ 
ವಿ.ಶ್ರ ಸಂತಾನವನ್ನೇ ಅವೇಕ್ಷಿಸ.ವುನೆಂದೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯಪರಾಗರೇಣು 

ವನ್ನು ಪಡೆಯುವುನೇದೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಗಳಲ್ಲಿ 

ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಜನನಾಂಗಗಳ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ 

ತಮ್ಮ ಪರಾಗ ರೇಣ.ನನ್ನೇ ಊಸಯೋಗಿಸ.ವುದನ್ನು ಕೈಲಾದ ವ.ಟ್ವಿಗೂ 

ತಡೆಯುವುವೆಂದು ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮಿಶ್ರಸಂತಾನದಿಂದ ಆ ಸೀಳಿಗೆ 

ಉತ್ತ ಮಗೊಳ್ಳು ವುದೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದನು. ಎರಡು ಹೊಗಳ ಅಥವ 

ಗಿಡಗಳ ಜನನವಸ್ಮುಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ 

ಅವೆರಡು ಗಿಡಗಳ ಅಥವ ಹೂಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳೂ ಮಿಶ್ರಸಂತಾನ 

ದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುವು. ಎಂದರೆ ವಿ.ಶ್ರಸಂತಾನದಿಂದಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ 

ಗುಣಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಬಂದು ಹಲವು ಸಂತಕಿಗಳನಂತರ ಹೊಸ ಜಾತಿ 

ಗಳು ಹುಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶವಾಗುವುದು. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು 

ಮೊದಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವನು ಡಾರ್ವಿನ್. ಹಿಂದಿನವರನೇಕರು ಚಿಟ್ಟಿಗಳು 

ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಆವೆರ 

ಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾ ನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 
ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಾಗುವ ವಿಕಸನಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಳೆದು 

ತೋರಿಸಿ, ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟು 

ಡಾರ್ನಿನ್ ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಗೊಟ್ಟನು. ಅನನ ಈ ಸೇನೆ 
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ಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ರಾಯಲ್ ಸೊಸ್ಸೆಟಿಯನರು ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ಕೋಫ್ಲಿ 
ಸ್ಪರ್ಣ ಪದಕವನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದರು. 

೧೮೭೫ರಲ್ಲಿ "ಸುರುಳಿ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ? 

ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವೂ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಆದು ೧೮೬೫ರಲ್ಲೇ ಲಿನಿಯನ್ 
ಸಂಘದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಲತೆಗಳು 

"ಇಟ ಗೆ ನಿಲಲಾರವು. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಲತೆಗಳು 

ಹ! ಬಳ್ಳಿಗಳ ಕಥೆ ಉಳಿದರೆ ಅವುಗಳಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾಳಿಜೆಳಕು 
ಗಳು ದೊರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಬಲಕಾಂಡದ 

ಸಸ್ಯಗಳು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ 

ಗಾಳಿಬೆಳಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ವುವು. ಇರ್ವಿನ್ ಅಂಥ ಅನೇಕ 

ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹಿಡಿದ.ಕೊಂಡು ಹೆತ್ತುವು 

ದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು 

ಕೊಂಡನು. ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಸಡೆಯಲು ಅವು ಸುರುಳಿ 

ಗಳನ್ನೋ, ಮ ಮಳ್ಳು ಗಳನ್ನೋ, ಅಪ್ಪು ಬೇರುಳನ್ನೋ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡು 

ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರ ಕತೆಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುವು. ಆ ಅಂಗಗಳು. 

ಅವುಗಳಿಗೆ ಜತ ಸ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆರವಾಗಿನೆಯೆಬುದನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾರ್ನಿನ್ನ ನೇ ಮೊದಲನೆಯವನು. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಚಲನೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬಿದ್ದರು. 

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವನ್ನು ಅಚರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು. ಡಾರ್ನಿನ" 

ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ «ಆದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಆವೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಚಲನೆಯನ್ನು 
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುವು. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಗಾಳ್ಯ ನೀರು 

ಲವಣ ಮೊದಲಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಸ ಸ್ಥಳದಿಂದ 

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವು ಜಡವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಲತೆಗಳ 
ಸುರುಳಿಗಳು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೈಬೆರಳಿನಂತೆ ಸುತ್ತಿ, ತಬ್ಬಿ, ಹತ್ತು ವುದನ್ನು 

ನೋಡಿದರೆ, ಅವುಗಳ ಅದ್ಭುತ ಚಲನಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವಾಗುವುದು. ಭೂಮಿಯ 

ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬೇರೂ, ಬೆಳಕಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾಂಡವೂ ಒಳಸಟ್ಟು 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
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ಚಲನೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಎಳೆಯದಾಗಿರುವ ಲತೆಗಳ ಕುಡಿ 

ಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಚಲನಶಕ್ತಿಯೂ ಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ ಸ್ಪರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರುವುವು. 

ಕಡಿ ಒಲಿತಂತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಗಳು ಕುಂದ.ತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸಸ್ಯಗಳ 

ಬೇರ ತುದಿಯೂ ಆದ್ಭುತ ಚಲನಕೆಕ್ಷಿಯಳ್ಳದ್ದು ದು? ಎಂದು ವ 

ಸಸ್ಯಗಳೂ ವ್ರಾಣಿಗಳಂತ ಸಜೇಶನ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು. ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 

ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಗ್ರಂಥ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಿ ಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಂಥ ಮುದ್ರಣವಾಗಬೇಕಾದುದರಿಂದ 

ರ೯ನ” ಆ ಕಡೆಯೂ ವ.ನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ 

ಮನುಸ್ಕನು ಪಳಗಿ " ಮನುಷ್ಯ ನು ಪಳಗಿಸಿದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ 
ಸಿದ ಸಸ ಗಳು ಮತ್ತುಗಳೆ'? Ka ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಅನನು ಸಿದ್ಧ 

ಪ್ರಾ "ಣಗಳು ಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಐ; ಕಾರಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ 
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ೧೮೬೮ರ ವರೆಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸ 
ಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಂದಿನವರೆ.ೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ತೋಟಿದ 

ಸಸ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದನು. ಮೊಲ 

ಗಳ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗೆಳ ಸಂತತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಭೇದಗಳು 

ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಮೂಲಕ ಮಾನವನ ಕೈವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ 

ಜಾತಿಗಳೇ ವಿಕಾಸವಾಗ. ವುವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ ರುವನು. ಪಾರಿವಾಳ 

ಗಳ ಸಾಕ.ವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಬ.ದ್ಧ ವಾಗಿಯೂ ಇರುವ 

ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವನು. ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾರಿ 
ವಾಳದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೈಪಿಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತೆಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹ.ವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಆಅಂದಿನವಕೆಗೂ ತಾಯಿತಂದೆಗಳ ಗುಣಗಳು 

ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಂಶಗತವಾಗ.ವುವೆಂಬುದರ ಜಾ ನ ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ 

ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ತಾನು ನಡೆಸಿದ್ದ 

ಸುಷ್ಟ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶರೀ 
ವ ರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ " ವ್ಯಾಂಜೇನು 'ಗಳೆಂಬ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದುಗಳಿವೆ; ಆ ಬಿಂದುಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಜನನೆಂದ್ರಿ 
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ಯಕೈ ಹರಿದು ಬಂದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುವು. ತಾಯಿತಂಜೆಯರ ಜನ 

ನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಬಿಂದ.ಗಳು ಸಂತತಿಗೂ ಬರುವುವು. ಆ 

ಬಿಂದುಗಳೇ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಾಧಾರಿಗಳಾದುದರಿಂದ ತಾಯಿತಂದೆಯ 

ರಿಬ್ಬರ ಗುಣಗಳೂ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುವು' ಎಂದು ಸಲಹೆ 

ಮಾಡಿದನು. ಈ ಸಲಹೆ ಆಸ್ಟೊಂದು ಸಾಧುವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಪರಿ 
ಚಯದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಮೈಸ ಸಮನ” ಮೊದಲಾದವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ 

ಮಂಂದಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಜೀವ 

ವಿಜ್ಞಾ ಬೇಕಿ ಬೇಕೆ ಭಾಗಗಳು ಕೈಶವಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಡಾರ್ನಿನ್ 

ಹೀಗೆ ಹೊಸ ತಳೆಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಸತ ೈ ಶೋಧನೆಯ ದಾರಿ 

ತೋರಿದುದೇ ಒಂದು ಹಿರಿಯ "ಸೇವೆಯಾಗಿ ಅ 
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" ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಮಾನವನು ಕೆಳವರ್ಗದ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ವಿಕಾಸವಾದವನೆಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಸೂಚಿ 
ಸಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾದವಾಗಿ ಹೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಿಕಾಸ 

ತತ್ನ ಜನಜೀವನದಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಂತಿಯನೆ ಬಿಸಿ ಸರಿ 
ಮಾನವನ ತ ಗ ಚಸರಾ pe ಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದನಂತರ ಗಿ೮೭೧ 

ರಲ್ಲಿ " ಮಾನವನ ಅವತರಣ? ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು 

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ «ಮಾನವನೂ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿ 

ಗಳಂತೆ ಒಂದು ಜೀವಿ; ಕೆಳವರ್ಗದ ಅವಸೆ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ ಸೃಷ್ಟಿಯ 

ಮಹೋನ್ನತ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಸೇರಿರುವನು.' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ ಭರ 

ಹತ್ತಿರದ ಪೂರ್ವಜರು ಮಂಗಗಳಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ವಾದಿಸಿರುವನು. 

ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಯಲ್ಲೂ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು ವುದರಲ್ಲೂ ಮಾನವನು 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲ್ತರದವನು. ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರೂ 
«ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್” ಎಂಬ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಕೃತಕವಾದುದು. 

ಹಿಂದೆ ನಿವರಿಸಿದಂತೆ «* ಮಾನವನನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ 

, ದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜೀನ ಕಳೆಯಿತ್ತನು. ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಗೂ ಅವನಿಗೂ 

ಯಾನ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅನನಜೀ ವಿಶೇಷ ಸೃಷ್ಟಿ' ಎಂಬುದು ಕ್ರೈಸ್ತ 
ಸಮಾಜದ ಅನಾದಿಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆ. ೧೮೫೯ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ನಿನ್" ವಿಕಾಸ 

ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿದನಂತರ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿತು. 

ಮಾನವನು ಇಂದಿನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಕಾಸ 

ತತ್ತ ಮಾನನವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ 

ಸೃಷ್ಟ್ರಿಯಾದಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿಕಾಸವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವನೆ? ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ಲಿನ 
ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ? ಸುಳ್ಳಾದಕ್ಕಿ ಆದಿಮಾನವನ ರೂಪಾವುದಿರಬಹುದು? 

ಡಾರ್ವಿರ್ನಿ ಹೇಳುವುತೆ ನತಾನವನು ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ವಿಕಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ 
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ಅವನ ಹಕ್ಕಿರದ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಗಿದ್ದರು? ಅಂಧ ಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಉದಿ 

ಸಿದ ಮತ್ತಾವ ವ್ರಾಣಿಗಳು ಇಂದು ಬದ.ಕಿರಬಹ.ದು? ಆದಿಮಾನವನ 

ರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಸ್ಪಿತಿಯನ್ನು ತಾಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಇತ್ಯಾದಿ 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆದ್ದು ವಿಚಾರಪರರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು ೧೮೭೧ರಲ್ಲಿ 

ಡಾರ್ವಿನ” ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗ್ರಂಧ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ 

ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಕಾಸ ತತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು. 

ಮಾನವನ ಅವತರಣ ಗ್ರಂಧ ಪ್ರ ಕಟವಾದ ಮೊದನೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಆಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮತಸಪ್ರೇವಿ.ಗಳನೇಕರು 

ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಮಾನವನು ಯಾವುದೋ ಮಂಗನ ಮರಿಯಂತೆ!” ಎಂದು 

ಅಪಸ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲು ಯವತ್ನಿಸಿದರು. ಇರ್ವಿನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ 

ಮಾನವನು ಮಂಗನ ಸಂತತಿಯವನೆಂಬ ವಾದವನ್ನು ಕುತ್ತಿ ತವಾಗಿ 

ಟೀಕಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗ್ರಂಧವನ್ನು ನಿಪ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ 

ಕೇವಲ ವುತಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನ್ನ 

ಬೇಕು. ಆ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಮಂಗಗಳಿಂದ ಮಾನವನು ಉದಿಸಿದ 

ನೆಂದು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ; ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಅವುದೋ ವ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ 

ಮಂಗಗಳಂಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮಾನವವರ್ಗ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡು ವಿಕಾಸ 

ವಾಗಿರುವುದೆಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿ ರುವನು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ವಿವಿಧ 

ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ವಿಚಾರ 

ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಉರಗಜಾತಿಯೊಂದರಿಂದ ಈ 

ದಿನದ ಸಸ್ತನಿಗಳು ನಿಕಾಸವಾದುವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡಗ 

ಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ "ಪ್ರೈಮೇಟ್? ಅಥವಾ « ಪ್ರಾಮುಖಿ 
ಗಳು' ಎಂಬುದೇ ಉನ್ನತ ವರ್ಗ. ಪ್ರಾಮುಖಿಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಾಮುಖಿಗಳು ಮೂರು ಗೊಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಧ ಕಪಿ 

ಗಳ; ಕಹಿಗಳೆ; ಮತ್ತು ಮಾನವರು. ಲೋರಿಸ್ 

(ಬಿದುರಿನ ಚದುರೆ) ಲೆಮ್ಮೂರ್ ಮೊದಲಾದ.ವೈ ಅರ್ಥ ಕಪಿಗಳು. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದುರಿನ ಚದುರೆ ಎಂಬದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿದೆ. 



ಚಾರ್ಲಿ ಡಾರ್ಪಿನಿ್ ೧೦೩ 

ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳು ವುದು. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ 

ಮುಂದುವರಿದಿಲ್ಲ. 

ಅರ್ಧ ಕಪಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಾಸವಾದ.ವು ಪೂರ್ಣ ಕನಿಗಳು. 

ಮಾನವನಿಗೂ ಈ ಕಪಿಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಮೆದುಳಿನ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಗರ್ಭಕೋಶದ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಅವು ಮಾನವನನ್ನು 

ಹೋಲುತ್ತವೆ ಪೂರ್ಣ ಕನಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವನಿಗಿರು 

sai ವಂತೆ ಕೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳು ಇತರ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಅಭಿ 
ಮುಖವಾಗಿವೆ; ಆದರೆ ಮಾನವನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ 

ಹೋಲಿಕೆ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿದೆ; ಮಾನವನಿಗಿರುವಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಕನಪಿಗಳಿಗೂ 

ಎರಡೇ ಸ್ತನ್ಯ ಗ್ರಂಧಿಗಳಿವೆ. ಗಲ್ಲದ ಮಡಿಕೆಯ ದ್ವಿತ್ವದಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಿ 
ಪಂಜರದ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬಿ ನಲ್ಲಿ 

ಮಾನವನಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಕಪಿಗಳಗೂ ಮಿಕ್ಕ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯೊಡನೆಯೂ 

ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಡಾರ್ವಿನ” ಇಂದಿನ ಮಂಗ 

ಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. 

ಪೂರ್ಣ ಕಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಅಮೆರಿಕದ ಚಪ್ಪಟಿಮೂಗಿನ 

ಕನಿಗಳ; ಯಈರೋಪಿನ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕದ ಉನ್ನತ ಮೂಗಿನ ಕಪಿಗಳು; 

ಅಮೆರಿಕದ ಕಪಿಗಳ ನಾಸಿಕದ್ವಾರ ಪಾರ್ಶ್ವಕೈೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಮಾನವನಿಗಿಂತ 

ಅಮೆರಿಕದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಉನ್ನತ 

ಯೂರೇಷಿಯದ ಮೂಗಿನ ಕಪಿಗಳು ಏಷ್ಯ, ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು 

ಕಪಿಗಳು  ಅಭ್ರಕಾಖಂಡಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಾಸಿಕದ್ವಾರ ನಮ 
ಗಿರುವಂತೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಮೃದ್ವಸ್ಥಿ 

ಯೊಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವನಿಗಿರುನಂತೆ ಮೂಗು 

ಉನ್ನ ತನಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಬಾಲಕ್ಕೆ 

ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಕಪಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಉನ್ನತ ಮೂಗಿನ ಕಪಿಗಳೇ ಮಾನವನೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮ್ಯ ಕೋರಿಸು 

ತ್ತವೆ. 



೧೦೪ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಉನ್ನತ ಮೂಗಿನ ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಪಂಜಿ, ಗೋರಿಲ್ಲ ಒರಾಂಗುರ್ಟಾ 

ಮತ್ತು ಗಿಬ್ಬನ್ ಕಸಿಗಳು ಮಾನವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಲುವುದ 

ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಫವವ.ಂಗಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಅವುಗಳ 
ಕೋರೆಹಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ; ಮುಸುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ; 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗಿಂತ ಕಾಲೇ ಉದ್ದ. ಗಿಬ್ಬನ್ 

ಮತ್ತು ಒರಾಂಗ.ರ್ಟಾ ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲವೇ ಇಲ್ಲ; 

ಇತರ ಮಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಇವು ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬಲ್ಲುವು; 

ಗಲ್ಲದ ಎರಡು ಮಡಿಕೆಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ, ಮಾನವನಿಗಿರುವಂತೆ 

ಬುರುಡೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆದ.ದರಿಂದ ಇವೆರಡೂ 

ಮಾನವನನ್ನು ತುಂಬ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಗಿಬ್ಬನ್ ಮಂಗ ಸುಮಾತ್ರ, 

ಜಾವ, ಅರರ್ಕ್ಕಾ, ಇಂಡಿಯ ಮೊದಲಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಡೆ; ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳ 

ವೆ (ಲೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುವುದು; ಕ್ಸ ಬೀಸಿ 

ಕೊಂಡು ಮಾನವನಂತೆ ನಡೆಯಬಲ್ಲುದು; ಶರೀರ ಮೂರಡಿ ಎತ್ತರ 

ವಾಗಿದ್ದರೂ ಮೆದುಳು ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ; ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಚಒಲ್ಲುದು; 
ಮರಿಗಳೆಂದರಿ ಬಲು ಪ್ರೇಮ. ಮಾನವನಂತೆ ಕೋಪತಾಪಾದಿಗಳನ್ನು 

ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲುದು. ಒರಾಂಗುರ್ಬಾ ಸುಮಾತ್ರ, ಬೋರ್ನಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ 

ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಬ್ಬನ್ನಿನಂತೆ ಗಿರಿಗಳೆಲ್ಲಿರದೆ ಬಣ್ಣಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು 

ತ್ತದೆ. ಮಾನವನಂತೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿ ಚಳಿಯಾದಾಗ ಮರದೆಲೆ 

ಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದಂತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಸಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

ಯಾಗಿದ್ದರೂ ಗಿಬ್ಬನ್ನಿನಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಮಾನವ 

ಮಂಗಗಳು 

ಚಿಂಸಂಜಿ ಮತ್ತು ಗೋರಿಲ್ಲಗಳೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನನ್ನು 

ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಚಿಂನಂಜಿ ಆಫ್ರಿಕದ ಹಲವು *ಡೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಗಾಲು 
ಗಳು ಹಿಂಗಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಡ; ಮುಖದಲ್ಲೂ ಅಂಗೈ ಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲಿಲ್ಲ. 
ಗೋರಿಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕದ ಹಲನೆಡೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ೫-೬ ಆಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರ 
ವಾಗಿದ್ದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲೂ ಮಾನವನನ್ನು ಹೋಲುವುದು. 

ಇದಕ್ಕೂ ಅಂಗಾಲು ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂಗಾಲುಗಳು 

ಹಿಂಗಾಲ.ಗಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದ. 
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ಹೀಗೆ ಮಾನವ ಮಂಗಗಳು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನನ್ನು 

ಹೋಲುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಿಂಪಂಜಿ 
ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ, ಗೋರಿಲ್ಲ ಎತ್ತರೈ ಗಾತ್ರ, ಕೈಕಾಲುಗಳ 

ES ರಚನೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲೂ ಮಾನವನನ್ನು ಹೋಲು 

ಮಾನವನ ವುವು. ಎದೆಯ ವಿಸ್ಮೀರ್ಣದಲ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳ 

ಸೋದರರು ವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಗಿಬ್ಬನ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ತೋರು 
ತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒರಾಂಗುರ್ಟ ಇನ್ನು ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಹೋಲಿಕೆ 
ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು 

ಜಾತಿಯ ಮಂಗ ಈ ದಿನ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂಥ ಕನಿಗಳಾವುವೂ 

ಮಾನವರ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲ. ಮೇಲಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದ 
ಮಂಗಜಾಕಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಸ್ರಾಚೀನ 

ಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನವನೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾನವ 
ವ.ಂಗಗಳ್ಕೂ ಹುಟ್ಟ ನಿನಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸನಾಗಿರಬೇಕು. ಡಾರ್ನಿನ್ 
ಮಾನವನಿಗೆ ವಂಗಪೂರ್ವಜತ್ವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. 

ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾನವನಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಮಾನವಮಂಗ 

ಗಳಿಗೂ ಸೋದರತ್ವವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳೆಒಹ.ುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದಿನ 

ಮಾನವವ.ಂಗಗಳು ಮಾನವನಿಗಿಂತ ವಿಕಾಸಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇನೂ ಹಿಂದುಳಿದ 

ವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ವಜನಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದಾದ ಮಾರ್ಗ 

ದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವುವು. ಮಾನನನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ದಿನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ 

ಬಂದಿರುವನು. 

ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಗ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಮಾನವನು ಪರಿ 

ಣಾಮಗೊಳ್ಳುನಾಗ ಮೂರು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿರು 
ವನು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಡೆಯು 

ನಂತಾದುದು. ಅದರಿಂದ ಉದರದ ಅಂಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ 
od 

ನೂರು ಮುಖ ಸ 

KROES ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತಕ್ಕ ಮಾಂಸ 
ಖಂಜಗಳು ಬಲನಾದುವು. ತಲೆಬುರುಡೆ ಬೆನ್ನೈಲುಬಿನ 



೧೦೬ ಟಾಲ್ ಡಾರ್ನಿನ್ 

ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾದುದೇ ಎರಡನೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡು. ಇದರಿಂದ 
ಕಣ್ಣ ನೋಟ ಬಹು ದೂರದ ವರೆಗೂ ಹಾಯವಂತಾಗಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಆಗ 

ಮನವನ್ನರಿತುಕೊಂಡು ಎಚ್ಚ ರದಿಂದಿರಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು; ರುಂಡ್ಕ 

ಮುಂಡ, ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಬಂದು 

ವಿಷಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು. ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ನೇತ್ರ 
ಪಟುತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿ ದಂತೆ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ, ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿ 

ದುವು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕೈಗಳು ಬಿಡುವಾದುವು. ಇದರಿಂದ ಸನ್ನಿವೇಶ 

ದೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇತರ ಬೆರಳುಗಳೊಡನೆ 

ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನಿಷ್ಟ 

ದಂತೆ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತು. 

ಆಫ್ರಿಕದ ಯೂರೋಪಿನ ಆಥವಾ ವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಚೀನ 

ಮಂಗ ಜಾತಿಯೊಂದು ಮಾನವನ ಪೂರ್ವಜನಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತ 

ಡಾರ್ವಿನ್ «ಅಂಥ ಮಂಗ ಪೂರ್ವಜನ ವೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂದಲಿತ್ತು; 

ಕಿವಿಗಳು ಮೊನೆಯಾಗಿಯೂ  ಚಲಿಸುವಂತೆಯೂ 

as ಇದ್ದುವು; ಬಾಲವೂ ಇದ್ದಿ ರಬೇಕು' ಎಂದು ನಿರ್ಧ 

ರಿಸಿ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿ 

ದ್ಹಿರಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸಿರುವನು. ಮಾನವನ ಉಗಮಸ್ಕಳದ ಮತ್ತು 

ಕಾಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವನಿಗೆ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದೂ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು 
ಕಷ್ಟ; ಆದರೂ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾವುವೂ 

ಹುಸಿಯಾಗುವಂಕಿಲ್ಲ.  ಜೀನಶಾಸ್ತ್ರನಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಿರು 
ವಾಗ ತನ್ನ ಮುಂದಿದ್ದ ಸಹಾಯಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 

ಕೊಂಡು, ಮಾನವನ ವಂಶವನ್ನರಿತುಕೊಂಡ.ದೇ ಅನನ ಮಹಾಸ್ರತಿಭೆಯ 

ಫಲವಾಗಿ. 

ಮಂಗಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಅಂದು ತಾನೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ವಿಕಾಸನಾಗು 

ಕ್ರಿದ್ದ ಆದಿಮಾನವನ ಗುಣಧರ್ನ್ವಗಳಾವುನೆಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂ 
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ಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ನಿಷಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಉದಿಸಿದ ಸ್ಥಳ, ಕಾಲ 

ಮುಂತಾದುವೂ. ಇಂದಿನವರಾದ ಸಾವು ಆ ಮಹಾ 

ಆದಿಮಾನವನ ಗುಣ ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಾಹಸದ 
| ಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾ ಚೀನ ವ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಮ್ಮ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ರುವಂತೆ ಮಾನವನೂ ಬಿಟ್ಟಿ ರುವನು. 

ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆದಿಮಾನವನು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು, ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸ 

ವಾಗಿರಬಹ.ದೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ು) ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊಹಿಸಬಹುದು. 

ಮಾನವನು ಇಂಥ ಕಾ wi ಹುಟ್ಟಿ ದನೆಂದು ಹೇಳ. ವುದು ಸಾಧ್ಯ 

ವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದ ಸ.ಮಾರನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಮಾನವ 

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ದೊರೆತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ 

ಊಹಿಸುವುದಾದರೆ ಸುಮಾರು ಅರುವತ್ತು ಸಹಸ್ರ 

ಆದಿಮಾನವನ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಜಿ ಆದಿಮಾನವನು ವಸವ 
ಕಾಲ ದ ವಿಕಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಂಗಪೂರ್ವಜನಿಂದ 

ಉದಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆದಿಮಾನನನು ಮಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 

ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ 

ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಕಾಸಹೊಂದುತ್ತಾ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾನವನಾಗಿರ 

ಬೇಕು.  ಆದಿಮಾನನನು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾ ರಂಭಿಸಿದರೋ ಅಂದಿನಿಂದ ನಿಜವಾದ ಮಾನವನಾದ 

ನೆನ್ನಬಹುದು. 

ಆದಿಮಾನವನು ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು 
ಹುಡುಕಿ, ತಿಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು 

ಹಸಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾವಶ್ಯಕವಾದ 
ಬ್ರಾ ಜೀನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ 

ಶಿಲಾಯುಗದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲಗಳನ್ನಾರಿಸಿ 
ನುಂಗಮಾನನರು ಕೊಂಡು ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 

ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅನನು ಆಂಗರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗ.ಣಗಳಲ್ಲೂ 

ಬಹುವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಂಗಪೂರ್ನಜನನ್ನು ಹೋಲುತಕ್ತಿ ದ್ದು ದರಿಂದ ಆದಿ 
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ಮಾನವನನ್ನು ಮಂಗಮಾನವ(ಅರೆನರ) ನೆಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. 

ಜಾವ, ಪೀಕಿಂಗ, ರೋಡೇಷಿಯ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಥ ಮಂಗ 

ಮಾನವನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಅವು. ಸಮಾರು ೬೦ ಸಹಸ್ರ 

ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವೆಂದು ಊಹಿಸಿರುವರು. ಆ ಪಳೆಯಳಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ 

ಯಲ್ಲೇ ಚೂಪು ಕಲ್ಲುಗಳೂ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಅವೇ ಅನನ ಆಯುಧ 

ಗಳಿರಬೇಕೇದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಆ ಮಂಗಮಾನವನ ಕಾಲನನ್ನ 

ಪ್ರಾಚೀನಶಿಲಾಯುಗವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. 

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಮಾನನರದಲ್ಲ; 
ಮಂಗಪೂರ್ವಜಥಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ವ.ಧ್ಯದ ಆವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳವು. 

ಮಂಗಮಾನವನು ಕಾಲಕಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡೆದು ಆಯ.ಧಗಳನ್ನು 

ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. Ns 

ನಿಯಾಂದ್ರ ತಲದ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಮಾನನನಾದನು. ಆ ಕಾಲವನ್ನು 

ಮಾನವ ನವ ಶಿಲಾಯುಗವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಅವನು ಕಲ್ಲಿ 

ನಿಂದ ಉಳ್ಳಿ ಬಾಚಿ, ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸು 
ತ್ತಿದ್ದನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆವನಿಗೆ ಶಿಲ್ಪ 
ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ತೋರುವುದ; ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುತ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕಜೀವನವ 

ನ್ನಾ ರಂಭಿಸಿದ್ದ ನು. ಕಾಡು ಪಾ ್ರ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಳಗಿಸಿ, ಸಾಕಲು 

ಚಡ ಮಾಡಿದ್ದ ನು. ಆವನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, 

ಜಿಬ್ರಾಲ್ವರ್, ಬೆಲ್ಲಿ ಯಂ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗ.ಹೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿನೆ. 

ಅವುಗಳೊಡನೆ ಕುಡಿಕೆಮಡಕೆಗಳೂ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ "ಅವುಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅನನಿಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆ ಗುಹೆಗಳ ಗೋಡೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗಲೇ ಪರ 

ಲೋಕ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಆಂಕುರವಾಗಿದ್ದಂತೆ ತೋರುವುದು. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು 

ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಬಿ.ಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದ್ದಂತೆ 

ಕಾಣಬರುವುದು. ಅವನ ಕಾಣ ಸುಮಾರು ೫೦ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ 

ಹಿಂದಿನದು. ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುನ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 
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ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು 

ಲೋಹಯುಗದ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಮಾನನ 

ke 
ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಂಗಮಾನವ 

ನವಶಿಲಾಯುಗದ 

ನಿಯಾಂದ್ರತಲದ ಮಾನ 

| 
| ಮಾನನಮಂಗಗಳು 

| 

ಪ್ರಾಚೀನ ವ.ಂಗಪೂರ್ವಜ 

ಮೇಲಿನ ನಕ್ಷೆ ಮಾನವನ ನಿಕಾಸಮಾರ್ಗವನ್ನು 

ಸ್ಕೂಲನಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನನ್ನು ನಿಯಾಂದ್ರತಲದ ಮಾನವ 

ನೆನ್ನುವರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು 

ಜರ್ಮನಿಯ ನಿಯಾಂದ್ರತಲವೆಂಬ ಸ್ಪಳದ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದೊರೆತುವು. 

ಳೋಹಯುಗದ ಅನಂತರ ಆಂಥ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಬೇಕಿ ಬೇರೆ ಭೂಭಾಗ 
ಕ್ರೊಮ್ಯಾಗ್ಗನ್ ಗಳಲ್ಲೂ ದೊರೆತುವು. ಮೊದಲು ನಿಯಾಂದ್ರತಲದ 

ಮಾನವನ ಮಾನವನು ಭೂಮಿಯ ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬರಬರುತ್ತಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬದಲಾನಣೆಗೆ ಹೊಂದಿ 
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ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತಾ ಬಂದು ಅವನ ವಂಶವೇ ನಾಶವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು 

ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನವಜಾತಿ ಹೊಸ ಸನ್ನಿ ನೇಶದೊದನೆ ಹೊಂದಿ 

ಕೊಂಡು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವನನ್ನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಮಾನವ 
ನೆಂದು ಕಕೆಯುವರು. ಅವನು ಲೋಹಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ 
ಗಳನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆಯುಧ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 

ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನ ಕಾಲವನ್ನು ಲೋಹಯುಗವೆಂದು 

ಕರೆಯುವರು. ಸುಮಾರು ೨೦ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಅವನ ವಂಶ 

ಆರಂಭವಾಯಿತೆನ್ನು ವರು. ಕ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನನ” ಮಾನವನೇ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ 

ಮಾನವರಿಗೂ ಮೂಲಪುರುಷನಂಕೆ. 

ಆದಿಮಾನವನು ಉಗಮವಾದ ಸ್ಥಳದ ನಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿ 

ಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ತನಗೆ ದೊರಕಿದ್ದ ಆಂಕಿತಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ 

ಡಾರ್ನಿನ್ ಆಫ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಉಗನಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ 
ಮಾಡಿರ.ವನು. ಮೇಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಾತಿಯ 

೬. ಮಾನವಮಂಗಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿ ರುವುದರಿಂದ 

* ಸ್ಸ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಮಾನನನು ವಿಕಾಸನಾಗಿರಬೇಕಂದು 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೀವಜಾತಿಗಳ 

ಉಗಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ ಕವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯ 

ದಲ್ಲಿವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ” ನೋಡಿ, ಮಾನವನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದಲ್ಲಿ 

ಉಗಮವಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನು ವುದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆಯೆಂದು ಅವನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಪಟ್ಟನು. ೧೯೨೫ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾ 

ಯುಗದ ಮಂಗಮಾನವನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೊಂದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಹಲವು ಈಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಬಲ 

ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲ ಮಾನವನ 

ಉಗಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಆಸ್ಟ್ರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ದೊತಿಯ 

ದಿದ್ದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಉಗಮಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ನಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ದೊಕಿತುದಕ್ಕಿಂತಲೂ 



ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನಿನ್ ಗಿಗಿಗಿ 

ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಜಾವ, ಏೀಕಿಂಗ್, ಪಿಲ್ ಎರ್ಡ್ ಮೊದ 

ಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ದೊರೆತಿವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಚೀನನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿ 

ರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಸಿವಾಲಿಕ" ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ದೊರ 

ಕಿದೆ. ೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಯೇಲ್ ವಿಶ್ವಭಿದ್ಯಾನಿಲಯದವರು ಅದನ್ನು 
ಹುಡಕಿ ತೆಗೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ದಿನ ಬದುಕಿರುವ .ಮಾನನ 

ಮಂಗಗಳೊ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಂಗಮಾನನನೂ ಆ ಪ್ರಾಣಿ 

ಯಿ.ಂದಲೇ ಉಊಉದಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವರು. 

ಆದುದರಿಂದ ಆದಿಮಾನವನು ಏಷ್ಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಿರ 

ಬೇಕು. ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಮ.ಂಜೆ ಹಿಮಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 

ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಾದ 

ಉಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ್ಯ ಹಿಂದೂಕ.ಷ್ ಆಲ್ ಪರ್ವತ 

ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದು ವೆಂದೂ ಇಡೀ ಉಷ್ಣನಲಯವೇ ಸ್ವಲ್ಪ 

ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿಕೆಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶ 

ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸರಿದ.ದರಿಂದ ಅಂದು ತಾನೆ ಉದಯವಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಮಾನ 

ವನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬಂದ ಆದಿಮಾನವನ 

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು. ಇದು ರಚನಾದಿ 

ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಾಲಿ5” ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ದೊರೆತುದಕ್ಸಿಂತಲೂ ಮುಂದು 

ವರಿದುದ. _ ಜಾವದ ಮಂಗಮಾನವನು “ಅಂದು ತಾನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು 

ನಡೆಯಲು ಮೊದಲುಮಾಡಿದ್ದ ನೆಂದು ಆ ಬುರುಡೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ 

ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಈಚಿನದು ನೀಕಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ 

ದಿಂದ ಆದಿಮಾನವನು ಆ ಕಡೆಗೂ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಪಳೆ 

ಖಳಿಕೆಗಳಿಗೂ ಈಚಿನದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸಸೆಕ್ಸ್ (ನಿಲ್ಬ್ ರ್ಡೌ)ನಲ್ಲಿಯೂ 

ದೊರೆತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಏಷ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾನವನು ಉದಯವಾಗಿ 

ಪೂರ್ವಾರ್ಧಗೋಳದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ನೆಲಸಿರಬೇಕು. 

ಅವನೇ ಮುಂದೆ, ನವಶಿಲಾಯುಗದ ನಿಯಾಂದ್ರತಲದ ಮಾನವನಾಗಿ 

ವಿಕಾಸವಾಗುವನು. ಆಫ್ರಿಕ ಆಗ ಇಂಡಿಯದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ್ದು ದರಿಂದ 

ಆದಿಮಾನನನು ಆಫ್ರಿಕದ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದಲೇ 



ಗಿಗಿತಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನ್ಪಿನಿ್ 

ರೊಢೇಷಿಯ ಮೊದಲಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಜಫ್ರಿಕದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಮಾನವನ 

ಮತ್ತು ನಿಯಾಂದ್ರ ತಲದ ಮಾನವನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದು. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯ.ಗದ ಆದಿಮಾನವನಿಂದ ನಿಯಾಂದ್ರತಲದ ಮಾನವನು 

ಊದಿಸ್ಕಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸಿ ಹಲವು ಕಾಲ 

ಪ್ರಬಲನಾಗಿ ಬಾಳಿದನು. ಆದರೆ ಬರಬರುತ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬದಲಾವಣೆಗ 

ಳೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಆವನಿಗೆ ಕಡನೆ.ಯಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವನ ವಂಶ ಕ್ರಮಕ್ರವ.ವಾಗಿ ಅಳಿದು ಹೋದ.ದು. ಅಷ್ಟು 

ಹೊಕ್ಕಿಗೆ ಆದಿ ಮಾನವನಿಂದಲೇ ಉದಯಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನವನ 

ವಂಶ ಪ್ರಬಲಸ್ಸಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ನಂಶವನ್ನೇ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಗ್ಗನ್ 
ಮಾನವನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಕರೆದಿರುವುದು. ನಿಯಾಂದ್ರತಲದ ಮಾನವನು 

ಅಳಿದುತೆ ಈ ಹೊಸೆ ಮಾನವನು ವಾತಾವರಣದೊಹನೆ ಜಯಪ್ರದವಾಗಿ 

ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೊ ಕೀತ್ 

ರವರು ಭೂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪರ್ವತದ 

ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾತಿಯ ಮಾನವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ದೊರೆತುವು; 
ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆಂದಿಗಾಗಲೇ ಅಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿಯಾಂದ್ರ ತಲದ ಮಾನವ 

ನದು; ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನ್ಟಿವೇಶದೊಡನೆ ಜಯಪ್ರದವಾಗಿ ಬಾಳಲು ಮೊದಲು 

ಮಾಡಿದ್ದ ಹೊಸ ಮಾನವನದು. ಈ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಮಾನವನೇ 

ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಮೂಲಪುರುಷನೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ 
ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಲೋಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಯುಧ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನಾ ರಂಭಿಸಿ, ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದನು. ಅವನೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಳೂ ಏಷ್ಯದ 

ವೂಲಕ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ನೆಲಸಿರಬೇಕು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಳ 

ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ವಿಕಾಸವಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಆಂಥ 

ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ 

ಎಷ್ಟು ಹೆಕ್ಕಿ ರದನೆಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರು 

ವನು. ಅವುಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ಸೂ, ಸ್ವಭಾವವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು, 



ಚಾಲ್ ಡಾರ್ನಿನ್ ೧ೀತ್ಠಿ 

ಡಾರ್ನಿನ್ ಲಂಡನ್ನಿನ ಬಿ ಬ್ರಿಟಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಿ; ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ 

ಜಾತಿಯ ನೂಗಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು ಪ್ರಾಣಿ 
ರ ನರ್ಗದ ಉನ್ನತ ಶಿಖರನನ್ನೇರಲು” ಮಾನವನಿಗೆ 

ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ “ೆರವಾಬಿ. ತೆಂಬುದನ್ನು 

ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ, ನಾಗರಿಕತೆ "ಭಿಕಿದುತೆ ಮಾನವನ ಆಧ್ಯಾತಿ ಕ 

ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿಶೆಂಬ.ದನ್ನು ತೆ ಈರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ ರುವನು. 

ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದಲೇ ವಿಕಾಸ 
ವಾದುನೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತ, ಡಾರ್ವಿನ್ ಆ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಆ ಗಣ 

ಗಳು ಮಾನವವರ್ಗದನ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸುಖಶಾಂತಿಗೆ 

ನೈತಿಕ ಉನ್ನತಿ ನೆರವಾಗಲೆಂಬ ಹಿರಿಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವು 

ವೆಂದು ವಿವರಿಸಿ, ಯಾವ ನೀತಿ ಸಮಾಜದ ಸ.ಖ 

ಶಾಂತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೋನಿಗ್ರಹನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದೋ ಆಂಥ ನೈತಿಕ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ಯುತ್ತ ಮವಾದ.ದ.' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿ ರುವನು. ತನ್ನ 

ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನಿತರ ಸಚೇತನ ಜಗತಿ, ಗೆ ಹಾನಿಯಾದೀತೆಂಬುದನ್ನ 

ಅರಿತುಕೊಳ್ಳು ವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಔನ್ನತ್ಯವೆಂದೂ ಹೇಳಿರು 

ವನು. 

ಇಂದಿನ ಮಾನನನಂಗಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನನನ ಭ್ರೂಣದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮ್ಯ ಅವೆರಡಕ್ಟೂ ಇರುವ ಬಾಂಧವ್ಯ 

ವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೆಂದು ಡಾರ್ನಿನ್ ವಾದಿಸಿರುವನು, ಹಾಗೆಯೇ 

ಅಂಗರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾನವನ ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳ 

Ma a] ಸಂಬಂಧ ಕಂಡ.ಬರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮಾನವ ದೇಹ 
ದಲ್ಲಿರುವ ಕೋರೆಹಲ್ಲು, ಬಾಲದ A ಮೊದ 

ಲಾದ ನೂರಾರು ಅವಯವಶೇಷಗಳೂ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಯನ್ನು ಹಿಸುವು 

ವೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವನು. 

ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಮಾನವನು ದುಷ್ಟ 

ಮೃಗಗಳಿಂದ, ಹೇಗೆ ಅಜೇಯನಾದನೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. 

9 
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ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ನೀತಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತು. ತನ್ನ 

ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವ.ರ್ಶಿಸುವ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿತು. 

ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಎಲ್ಲರ ಸುಖವೇ ಉಚ್ಚನೀತಿಯ ಧ್ಯೇಯನೆಂಬ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿನೇಚನೆ ಅವನಲ್ಲಂಭಾದ ಮೋಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ದಯೆಯೂ ಅಂಕುರವಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಡೇವಶಿಖ ಅತಿಮಾನುಷ 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೊಂದರ ಭಾವನೆ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಮಾತನಾಡುವ 

ಶಕ್ತಿ ಪರಿಸಕ್ಕವಾದಂತೆ ಭಾಷೆ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಬೆಳೆಯ 

ಲನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೊದ 

ಲಾದುವು ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದುವು. ಆಯಾ ಸಂಸ ತಿಗೊಪ್ಪುಮಂತೆ ಆಧ್ಯಾ 

ತ್ಮಿಕದೃಷ್ಟಿಯೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲಾಯಿತು. ಇನೆಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಡಾರ್ನಿನ್ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕರತಲಾಮಲಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವನು. 

ಮಾನವವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಸಂತಾನ ರೋಗರ.ಜಿನಾದಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ 
ಮಿತಿಗಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಡಾರ್ನಿನ್ ಆ ಮೂಲಕ ನ್ಸೈಸ 

ರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮಾನವನರ್ಗಕ್ತೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟರುವನ,; ಇಷ್ಟೊಂದು ವ..ಂದುವರಿದ ಪ್ರಾಣಿ 

ಮುತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯ್ಹೂಧರೂ ಮಾನವನೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚ.ನಾವಣೆಗೆ 
ನ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನೂ ಎಲ್ಲ 

ಜೀವಿಗಳಂತೆ ವಿಕಾಸದ ವೆ.ಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹೆತ್ತಿಯೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದವ 

ನೆಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶದ ಅರಿವಾಗುವುದೆಂದು ಮಳಕವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ, 

ಅದೊಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೈ ಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವನ ವಿಶೇಷಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳೆ ನಿ 

ಸಲು ಸಾಕೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವನು. ಅವನ ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಗ್ರಂಥ 

ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಎದ್ದ ಸಮಾಜದ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ 

ಶಾಂಶವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮಾನನನ ಅವತರಣ ಪ್ರಕಟನಾದೊಡನೆ 

ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆಗಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮಾನವೇತರ ಪ್ರಾಣಿ 

ಗಳು ತಮಗಿಂತಲೂ ಕೆಳವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದುವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ 

ಸಮಾಜವೇನೋ ಕೆರಳಿತ್ತು; ಆದರೆ ಡಾರ್ನಿನ್ ಮತ್ಕೊಂದಡಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ, 

ಮಾನವನು ಮಂಗವಂಶಜನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳ 
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ಸಹನೆ ಮೇಕೆ ನೂರಿತು, ವಿಜಾ ನಕ್ಕೂ ಮತಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ 

ಬಂದಿತು. " ಡೈವಸ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮಾನವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ಇ 

ಗಳು ಮುಗಪೂರ್ನಜತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಾ!' ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳು 
wis. ಸಳ ಹಾಗೆ. ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದಿ 

ಗಳಿಗೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರವನ್ನಿತ್ತು, ಸಮಾ 

ಧಾನ ಹೇಳಿರುವನು. ( ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಯಾವುದೋ ಮಂಗವೊಂದು 

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನೆದು ಯಾರೂ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಅದರ ಬದಲು 

ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಆ ದೀನ ಮಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ವಾಗಿ ಅಡಗಿದ್ದಿ ತ ದ್ಯ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಯಿ.ಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡು 

ಅಂಥ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸೆ ಒರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ' ಎಂದು ಒತ್ತಿ 

ಹೇಳಿರುವನು. 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದುವು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ 

ಮತವಾದಿಗಳೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಸಾರ್ವ 

ಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತಧರ್ಮದ ಪೀಠಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕವೇಳೆ ಇಂಥ 

ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುಪೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅಮಾತ್ಯ 
ನಾಗಿದ್ದು ನಿಖ್ಯಾತಂಜಕಾರಣಸಟವೆನಿಸಿಕೂಂಡ ಡಿಸಿ ಸ್ಪೈಲಿ ಚರ್ಚಿಗೆ 

ಹೋಗಿದ್ದ ನಂತೆ. ಪಾದ್ರಿ ಯೊಬ್ಬನ. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವಾದವನ್ನು ಖುಡಿಸ.ತ್ತ 

"ಮಾನವನು ಪವಿತ್ರನಾದನನು. ಅವನೆಂದಿಗೂ ಕೀಳುವರ್ಗದ ವ.ಂಗಗ 

ಳಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲ. ಅವನು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ 

ಡಿಸ್ಪೈಲಿ ಎದ್ದು " ಮಾನವನು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದನೆನ್ನು 

ವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಂಗಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದನೆಂಬುದು ಸಮ್ಮತವಾದುದು. 

ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಮಾನವನು ಕ್ರಮಕ್ರವ.ವಾಗಿ ಉತ್ತಮ 

ಸ್ಥಿಕಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿ ರಬೇಕಪ್ಟೆ. ಮೇಲಿನ ದೇವತ್ವದಿಂದ ಬಿದ್ದವನಾಗಿ 

ದ್ದಕಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡೋಗತಿಯೇ ಸಿದ್ದ ೨ ಎಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವಾದದ ಶೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ ತೆ 

ಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನಂತೆ. 

ಮಾನನನಂಥ ಮಹೇೋನ್ಸತ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದನ್ನು ರಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿ 

ಅನಂತಕಾಲದಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯೂ ದುಡಿದು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು 
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ನಡೆಸಿ ಹೇಗೆ ವಿಜಯಿಯಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಅರಿಶುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 

ಒಂದೊಂದು ಕೆಳವರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಾನ 
ಸೃಷ್ಟಿಯ ವನ ಉದಯಾಕಾಕ್ಷೆಜೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿವ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿ 
ರ ದ್ದಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಅನು 

ಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವಂಥ ಜೀವಿಯೊದು ಉದೆಯವಾದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು 

ಅನಂದದಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿ ನಲಿದಿರಬೇಕು! " ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ 

ಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೇ? ' ಎಂದು ಹೇಸಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಕ.ರಿಶು 

ಡಾರ್ವಿನ್." ನಮ್ಮೀ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇರಲು ಅಂಥ ಕೆಳವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 

ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಲಿನುತೆ ಪರಿಣವಿ:ಸಿರುವುವೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು? 

ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವನು, " ಬೈಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವರಹಿತ ವಸ್ತುವೊಂದರಿಂದ 

ಮಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ; ಆಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ 

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನೂರ್ಮಡಿ ಉತ್ತ ವ.ರಾದವರೆಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣ 
ಬೇಕು. ಎಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಸಚೇತನ ವಸ್ತುವೇ ಆಗಲಿ ಜಡವಸು ವಿಗಿಂತ 
ಉತ್ತಮವಾದುದು, ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನು ಸಜೇತನ ವಸು 
ವಾಗಿದ್ದ ನೆಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಕಾಸತತ್ವ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ 
ಪಡು ವುದು ಉತ್ತ ನ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿರುವನು. 

ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವನರಿಗೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವನು. ತನ್ನ ಪ್ರಸಂಚ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ರೆ ಗೋದಿ ಬ್ಯ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಕಾಡುಜನರನ್ನು” ನೆನಸಿಕೊಂಡು "ಅಲ್ಲಿನ. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 

ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಾಗರಿಕ ಮಾನವನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ಶೂರ ಮಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ 
ಉತ ತ್ರಮನೆನ್ನು ವಿರಿ? ಎಂದು ಪ ರಶ್ಚಿಸಿ “ಅವನು ಈ 

ದಿನ ಬಟ್ಟಿ ಬರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತಿ ರುವುದು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ 
ರನ್ನು ಸ ಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಡು ತೆ ಜೆ, ಅವರಲ್ಲಿ "ಆಡಳಿತ ವ್ಯ ವಸೆ ಸ್ಲೆಯಾಗಲಿ, 
ಕಲೈ, ಸಂಸ್ಕತಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಕುರುಹಾಗಲಿ ಕುಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತುದೇ ಆಹಾರ; ಮಾಡಿದುದೇ ಕಾರ್ಯ; ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯೂ 
ನೈತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಾನವನೊಬ್ಬನನ್ನು 

ಗಾಲೈಗೋ ದ್ವೀಪಗಳ 

ಕಾಡುಜನರು 



ಚಾಲರ್ಸ್ಸ ಡಾರ್ಪಿನ್ ೧೧೭ 

ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಮಂಗವಂಶಜನೆಂದಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಸಲಾರದು. 

ಏಕೆಂದರೆ, ಅವಧಿಗೂ ವಂಗಗಳಿಗೂ ಇರವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು 

ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ 
ತವ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಗಳೇ 

ಉತ್ತಮವೆನಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ "ಗತ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಯಾವುವು ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಿದುವೋ 

ಆಂಥ ಧೀರ ಮಂಗಗಳು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾಡುಜನರು ಅಕಾರಣವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು 

ಹಿಂಸಿಸವಕರೋ, ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಶಿಶಬಲಿ ಕೊಡುವರೋ; 

ಯಾರು ಶಕನಿಕರವ್ನಾದೆ ಮಡದಿನುಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಂಡುವರೋ ಅಂಥ ಅಧಮ 

ಮಾನವರು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಾಗದಿರಲಿ' ಎಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಆವೇಶದಿಂದ 

ನುಡಿದಿರುವನು. 

ಮಾನವನು ಈ ದಿನ ಕಟ್ಟಿರುವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರ್ಕೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತಕಾಲದಿಂದ ಅನನೆಂಥ 

ದುರ್ಗಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತೆಂಬ.ದರ ಅರಿವಾಗುವುದು. 

ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಮುಂದುವರಿದು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, 

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ನಜರ ಸ್ಲಸ್ಟೃತ್ತಿ ಮೊಡಲಾದ.ವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸರ 
ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಫ್ರ್ಯಚ್ಚ ಶಿಖರದಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 

ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಅವಯವಕಶೇಷಗಳು ನಮ್ಮ 

ದೀನ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 

ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವನು. 



೮. ಇತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು 

ಡಾರ್ನಿನ್ ಮೌನವಾಗಿ ಡಾನಿನಲ್ಲುಳಿದು ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು 

ನಡೆಸಿ ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತ ಬುದನಷ್ಪೆ. ಅವನು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ತನ್ನ ಜೀವನಸಥದ ಮೈಲಿಕಲ್ಲು ಗಳೆಂದು ಕಠೆದಿರುವನು. ಆವನ ಜೀವಿತ 
ಮಾನವನ ಮತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾನಿನ ನಿಲಯ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಸ ಶೋಧನೆ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾವ ಗಳ ಮಹಾಕೇಂದ್ರ ವಾಗಿತ್ತು. ಮಾನವನ ಅವತರಣ 
"ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೀಲೆ ೧೮೭೨ರಲ್ಲಿ " ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶನ ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವೂ ಪ್ರಕಟ 

ವಾಯಿತು. ಇದು ಮಾನವನ ಅವತರಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ 

ಸ್ಪಳಸ ಂಕೋಚದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮಾನ 

ನನ ಭಾವಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರಮ ಕಳವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೇ ವಿಕಾಸ 

ವಾದುದೆಂದು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ, ಆ ಫಳ ವಿಕಾಸವಾದಕ್ಕೆ 

ಬೆಬಲವನ್ನೊದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರುವನು. ತನ್ನ ೨೦ನೆಯ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ 

ಬೇರೆ ಭೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಪ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ಆನಶ್ಯ ಕವಾದ 

ಎಲ್ಲ ಆ ಕಕಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅನೇಕಸಾರಿ ಸಾಕು 
ಜಗ ವ.ತ್ತು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ನ ಸ್ವಭಾವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಭ್ಯಾಸಿ 
ಸಿದ್ದನು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೇಶದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ 

ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೂ, ಕೇಳಿಯೂ ತಿಳದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಶಿಶುತ್ವ 

ದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಮನದಿಚ್ಛೆ ಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ ವ 

ನೆಂಬುದನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನು. ತನ್ನ ಮಕ ಲಳ ̀ಸ್ವಭಾವಾದಿ 

ಗುಣಗಳನ್ನು Be ಸರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ನು. ಹುಚ್ಚರಿಗೆ ಚೂ ಜೂ 

ಬಯಕೆ ಹ.ಟ್ಬಿ ದಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುವರೇಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದನು. 

ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಏನೇನು ಸರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ 

ಕಾವ್ಯಮಯ ಗ್ರಂಭಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನೆನ್ನ ಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಸಾವೇಶಭಾವಪ್ರದರ್ಶನದ ವರ್ಣನೆಗಳು ಅವನ ಗ್ರಂಥ 

ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತ ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಭಾಗನೆಂದು ಹೇಳುವರು. 



ಚಾರ್ ಡಾರ್ನೀನ್ ೧೯ 

ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್” ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾವಪ್ರದರ್ಶನದ 

ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಗಾಯಗೊಂಡ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡಾಗ 

ತಾಯ ಮ.ಖದಲ್ಲಾಗವ ವ ತ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ, "ಅವಳು 

ಎಮೊಂದು ಭೀತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಳು! ಕಣ್ಗಳು ಕೆರಳಿ 

ತಗ ಸ ಮುಖ ಕೆಂಪಡರಿತು ಎದೆ ಕಸಿದು ಬಿದ್ದು. ವ ಗಿನ 
ಹೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಿಗ್ಗ ಲಿಸಿಕೊಂಡ.ವು, ಹೃದಯ ಡಬಡಬನೆ 

ಬಡಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಮೌನದಿಂದ ಮರುಗುವ 

ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿ "ಆಗಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ತಲೆದೂಗುತ್ತ 
ಚಲಿಸದೆ ಕುಳಿತಿರುವನ್ಶ್ಫು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನಿದಾನವಾಗಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆ 
ಮಂದವಾಗುತ್ತಿ ದೆ; ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆ ತವ 

ನಂತಿ ನಿಟ್ಟಸಿರಬಿಡುವನು' ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವನು. ಇಂಧ ಅನೇಕ 

ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನ ಉದಹರಿಸಬಹುದು ಅವುಗಳನ್ನ ಓದಿದಂತೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 

ಅಪ್ರತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಎಂದೋ 

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಸ.ಮಾರು ಕಾಲು ಶತಮಾನದನಂತರ 

ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ಅವನ ಅನ್ಯಾದೃಶ 

ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಂಗುಬಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಮ ದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ 

ಸ್ವಭಾವಾದಿ ಗಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತ.ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನು. ಆವ 

ಶೃಕವಾವಾಗ ಅವುಗಳ ಸೇಕ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು. ನಡಿಸಿ ಆಗ 

ಅವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುವುನೆಂಬದನ್ನು ಬರತ: ತ್ತಿದ್ದನು. ಮಗು 

ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಟಗಳ ರತ ಬಾಯ. 

ಆಕಾರ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಯಾವ ಯಾವ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು 

ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಕುಚಿಸುವುನ್ರ- ಮಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿ, ದ್ದನು. ನಾಚಿಕೆ, ಹೇಸಿಕೆ, ಭೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವಗಳನ್ನು 

ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ವಫಾನನನ ಆಂಗಾಗಗಳ ಮೇಲೂ ಆಗುವ ಒದಲಾವಣೆ 

ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸ್ಕಿ, ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರನನು. ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ 

ಮಗನೊಬ್ಬನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದನಂತೆ; ಆ ಮಗುಿನ "ಕಣ್ಣು ಕ್ಗಣಿಯ 



೧೨೦ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನಿ ನ್ 

ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸಂಕುಚಿಸಿದುವು; ಕಣ್ಣುಗಳು ಮ.ಜ್ವೆ ಕೊಳ್ಳು ವಂತಾದುವು. 

ಆದರೂ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ನೆಯಂಬ ಅರಿವೇ 

ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಡಾರ್ನಿನ್ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ನಾವು ಕೂಗಿ 

ದಾಗ ಕಣ್ಣು ಗಳು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ "ಮುಚಿ ಕೊಳ್ಳುವ ತಾಗ.ತ್ತವೆಯೇದು 

ವರ್ಣಿಸಿರುವನು. 

ಬೇಕೆ ಬೇರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು, ಗರಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಇತರ 

ರಕ್ಷಣಾಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ನಿಮಿರು ವುಸೆಂಬುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾ 

ಸಿಸಿ ಕರತಲಾಮಲಕವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವನು. ಚಿಂಪಂಜಿ ಜಾ 

ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ 

ರೋಮಾಂಚನ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮುಂದೆ 

ಹಾವನ್ನು ತಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಅಗುವುನಿಲ್ಲ. 

ಪ್ಯಾಂಗೊಲಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳೆ ಗರಿಗಳು 

ನಿಮಿರುವುವು. ಹಾರ್ನಿನ್ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಂಡಸ್ಪಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ 

ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೀರ್ಫೆ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದ್ದನು. 

"ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ 

ವಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರಮವೂ ಕೆಳ 

ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೇ ವಿಕಾಸವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತನ್ನ 

ಮಾನವನ ಭಾವಪ್ರದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿರುವನು. ಆದಿ 

ರ್ಶನಕೆಳನರ್ಗದ ಮಾನವನು ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರು 

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ವಾಗ ಅಂಗ ಭಂಗಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ 

ಬಂದುದು ಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕಿಳಿಸುತ್ತಿ ರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನೂ 

ನಿವರಿಸಿರುವನು. 

" ಕೀಟಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು? ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಗಿ೮೭೫ರಲ್ಲಿ 

ಡಾನಿನಿಂದೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಹಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 

ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸತತ್ವದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಆ 
ನುಣಲಕ ತನ್ನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಶ್ವವ್ಯಾಸ್ತಿ ತ್ವೈನನ್ನು ಔೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದೇ 
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ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೆನ್ನಬಹುದು. ೧೮೬೦ರಲ್ಲಿ ಸಸೆಕ್ಸಿಗೆ 

ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಡ್ರಾಸೆರ ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಸಸ್ಯದ 
ಕೀಟಾಹಾರಿ ಇರಿದ ಲ 
ಬಹತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದನು. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಈ ಗಿಡದ 

ಕಾಂಡ ತುಂಬ ತುಂಡು. ಎಲೆಗಳು ಕಾಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ 

ನಿಬಿಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೋಡ. ವುದಕ್ಕೆ ಆ ಗಿಡ ಹೂವೆಂದು ಭಾಸವಾಗು 

ವುದು. ಎಲೆಗಳ ಮೋಲೆ ಅನೇಕ ಕೂದಲಿವೆ. ಕೂದಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆ. ನೊಣಗಳು ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿ 

ತೊಡನೆಯೇ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಹಾಗಿ, ನೊಣವನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟ ಹಿಚುಕು 
ವುವು. ಗ್ರಂಥಿಗಳಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಜೀರ್ಣರಸದಿಂದ 

ನೊಣದ ದೇಹ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸಸೆಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ 

ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ನೊಣದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಂಡು 
" ಹೀಗೆ ಕೋಟಗಟ್ಟಲೆ ನೊಣಗಳು ಮಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ 

ಲ್ಲಿರುವ ಅಕಿಸಂತಾನ ಮಿತಿಗಿಳಿಯುವುದು! ' ಎಂದುಕೊಂಡನಂತೆ. ಆದಿ 

ನಿಂದಲೂ ಇತರ ಕೀಬಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ಅವುಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ 

ವನ್ನೂ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಿವರಿಸಿರುವನು. ವೀನಸ್" ಫ್ಲಬ್ರ್ಯಾಷ್ ಎಂಬ 

ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿವೆ. ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ 
ನೊಣಗಳು ಕುಳಿತೊಡನೆ ಎಲೆ” ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೊಣಗಳನ್ನು 

ಸೆಕೆಹಿಡಿಯುವುದ.. ಆನಂತರ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚುಚ್ಚಿ ನೊಣಗಳನ್ನು 

ಜಜ್ಜುವುವು. ಜೀರ್ಣಗ್ರಂಥಿಗಳು ರಸವನ್ನು ಸುರಿಸುವುದರಿಂದ ನೊಣಗಳ 

ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶೇಷ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ 

ಬಟರ್ವರ್ಟ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಯ ಅಂಚು ಕುಳಿತ ನೊಣ 

ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಪುದು. ಬ್ಲಾಡರ್ನರ್ಟ್ ಎಂಬ 

ನುತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳಗನಿದೆ. ಆದರ 

ಬ್ಲಿರುವ ರಸದಾಸೆಗೆ ನೊಣಗಳು ಒಳೆಹೋಗುವುನು ಒನ್ಮೊ ಹೊಕ್ಕ 
ನೊಣಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುವು. ವಿಕೇದರಿ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ 

ಬರದಂತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲುಗಳು ತಡೆಯುವುವು. ಇಂಥ ಕೀಓಃ 

ಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಶೋಧಿಸಿ ಡಾರ್ನಿನ್ " ನ7ಿನವಾಗಿ 
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ನಿಂತು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅನುಪಮ ಚಲನಶಕ್ತಿ ಯಿದೆ? 

ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿನು. ನರ 

ವ್ಯೂ ಹವಿಲ್ಲದ, ಮೆದುಳಿಲ್ಲದ ಆ ದೀನ ಸಸ್ಯಗಳ ಚಲನೆ ಚಮತ್ಕಾರ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ಹಲವು ಕೆಳವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿ 

ಗಿಂತಲೂ ಆ ಸಸ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಜೇತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುವೆಂದು ಅಭಿ 

ಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿ ರುವನು. ಈ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟವಾದನಂತರ ಹೊಸ ಹೊಸ 

ಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತಾಗಿ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನ ಬಹುವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಹತ್ತಿ ತು. 

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಸಸ್ಕಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ, ಚಲನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ಸರಿಶೀಲನೆ, ಸ್ಪರ್ಶನ ಮೊದಲಾದ ಶಕ್ತಿ%ಳಿಲ್ಲ ಇರುವುನೆಂಬುದು ನಿರ್ಧರ 
ವಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ ಸಚೇತನ ಜಗತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಾ 

ಯಿತು. ಇಂಥ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯ ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೇ 

ಹೋಗು ವುದು 

೧೮೭೬ರಲ್ಲಿ " ಸ್ವಕೇಣು ಮತ್ತು ಅನ್ಯರೇಣು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸಸ್ಯ 

ವರ್ಗದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು” ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ 

ಗ್ರಂಥವೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಸ್ಯ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆಯಪ್ಟೆ. ಒಂದ. ಹೂವಿನ ಗಂಡು 

ವಸ್ತುವಾದ ಪರಾಗರೇಣು ಅದೇ ಹೂವಿನ ಹೆಣ್ಣು 

ವಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳ.-ವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೇಣು 

ಸ್ಪರ್ಶವೆಂದೂ ಒಂದು ಹೊವಿನ ಪರಾಗರೇಣು ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು 

ಹೂವಿನ ಹೆಣ್ಣುಭಾಗದ ವೇಲೆ. ಬಂದು ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರೇಣುಸ್ಪರ್ಶ 

ವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಹೀಗೆ ಪ|ಾಗಸ್ಪರ್ಶವಾದನಂತರವೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ 

ಯಾಗಿ ಕಾಯಾಗುವುದು. ಡಾರ್ನಿನ್ ಅನಂತವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ, "ಎಲ್ಲ 

ಹೂವುಗಳೂ ಅನ್ಯರೇಣುಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಮಿಶ್ರಸಂತಾನವನ್ನೇ ಆಪೇಕ್ಷಿ 

ಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆದಕೆ ಮಿಶ್ರ ಸಂತಾನದಿಂದ ಮುಂದಣ ಸಂತತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 

ಗುಣಗಳು ಮೂಡಿ ಆ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡುವೆದು. ಆ ಮೂಲಕವೂ 

ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಕಾಸವಾಗ.ವುವು' ಎಂದು 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ರುವನು. ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಆವನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಈ 

ಸ್ವರೇಣು ಸ್ಪರ್ಶ 

ಅನ್ಯರೇಣು ಸ್ಪರ್ಶ 
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EN ತೀರ ಹೊಸದ.; ಈ ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಶೋಧಕರು 

ಯಿಟ್ಟು, ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಮೊದಲುಮಾಡಿದರು. 

೧೮೭೭ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ "ರೂಪ 

ವೈವಿಧ್ಯ ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಧಿವೂ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ 

ದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿ ತು. ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ ದಲ್ಲಿನ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಹೂಗಳು 

ಏಕೆ ರೂಪ ವೈವಿಧೃವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುವೆಂಬುದನ್ನು 

ವಿವರಿಸುತ್ತಾ " ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು 

ಮಾರ್ವಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು 

ಧಾನವಾಗಿ ಕಂಡ.ಬರ.ವುದ; ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು 

ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದ.--ಎಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು 

ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನೇರುತ್ತಿವೆ; ಕೆಳ 

ಗಿನ ರೂಪದಿಂದ ಮೇಲಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆ ವಿಕಾಸ 

ವಾಗ.ತ್ತಿರುವ ಮೂಲೋದ್ದೇಶನೆ ವೇನೆಂದಕೆ ಅನ್ಯರೇಣು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅನು 

ಕೂಲಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಕಮ್ಮ ರಚನೆ ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಶ್ರದಳ್ನಾ ಗಿಯೇ? 

ಎಂದು ಹೇಳಿಕುವರು. ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ನಿವಿಧ Ap ಗಳೂ 

ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸತತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುವೆಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರು 

ವನು. ೧೮೮೦ರಲ್ಲಿ "ಸಸ್ಯಗಳ ಚಲನಶಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಮತೆ ಕೊಂದು ಗ ಗ್ರಂಥವೂ 

ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ.ಬರುವ “ನಿವಿಧ ರೀಕಿಯ 

ಚಲನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನು. 

ಹೀಗೆ ಡಾರ್ನಿನ್ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದ.ಡಿದು. ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಂತೆ ಸ 

ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮ.ಖ ಕೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿ ಪ ಖಳ 

ಚ. ಅಪಾರ ಸ ತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಆ ಬತ ಗ್ರಂಥವೂ 

ಕಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ಕಿದಾಯಕವಾಗಿ ಸರಿಣನಿ.ಸಿತು. 

ದೃ 
ಹೆಜ್ಜೆ 

ಹೂಗಳೆ 

ರೂಪವೈನಿಧ್ಯ 

yy 



೯, ಸಂಶೋಧನಾಲಯದಲ್ಲಿ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ಬೀಗಲ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದಲೂ ಅವನ 

ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆವು. ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವಾಗಬೇಕಾ 

ದಕಿ ಡಾನಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧುರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ 

ಬೇಕು. ಮಹಾನುಭಾವಿ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವುಂಟು 

ಮಾಡುವ ಮಹಾಘಟನೆಗಳಲ್ಲವಾದರೂ ಸಹೃದಯಿಗಳ ವೆ.ಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು 
ಗಳಿಸತಕ್ಕ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹೆ.ರುಸನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ನಡೆನುಡಿಗಳಿ 

ಗೇನೂ ಕಡಮೆಯಿಲ್ಲ: 

ಡಾನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಜೀವವೂ ಡಾರ್ವಿನ್” ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳ 

ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಆದರೂ ತಾನು ಹಿಡಿದ ಮಹಾ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 

ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ 

ಆಸೆ. ರೋಗಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದೆ ಆನಶ್ಯ ಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 

ಮರಳಿ ಕಾರ್ಯಮುಖನಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಡು 

ನಂಥ ಬೇನೆಯಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಉತ್ಸಾಹಗುಂದದೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನೂ 

ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ದಕ್ಷಿಣ 
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಟ್ಟ ಅನನ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಮರಳಿ 

ಸರಿಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳ ತೊಂದ 
ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಶೂಲೆ, ಓಕರಿಕೆ-ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇನೆಗಳೂ ಆಂದಂದು ಕಾಣಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುವು. ಡಾನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ 
ಎಲ್ಲರಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದು ಸುಖವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ೧೮೬೩ರಿಂದ ೧೮೬೪ರ 
ನರೆಗಂತೂ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೇ ಕಸ್ಟ 

ವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದನು. ಆ 

ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಸುರುಳಿ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನೂ ಅನ್ನಗಳೆ ಚಲನಾಕ್ರನು 

ಗಳನ್ನೂ ನರಿಶೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 
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ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ನಡೆನ.ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾನುಸರಣೆ ಮೂರ್ತಿವ.ತ್ತಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಚಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ಅವನ 
ಅಭ್ಯಾ ಸ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ.ಲಗಿದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ 

ಹತ್ತುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಸುಳಿದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಮನಸ್ಸಿನ 

ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕಳೆದುದೂ ಊಂಟು! ಸೂರ್ಯೊೋದ 
ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ಆಲ್ಬಾಹಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು 

ತೋಟದಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿರದ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲೂ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಬರು 

ತ್ರಿದ್ದನು. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿ ದ್ದನು. ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆವಶ್ಯಕ 

ವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಅಣಿಯಾ 

ಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಗ್ರಂಧದ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು 

ಸಣ್ಣ ಗೂಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ 

ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಾಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಒರೆದು ಬೇಸರವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ 

ಕೀರವವಾದ ಸಣ್ಣ ಕಾಲ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು 

ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕಿರುಗಾಡುತ್ತಿರ.ವಾಗ ತಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ 

ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಲವಾದ 

ನಂತರ ಮರಳಿ ಕಾರ್ಯಮುಖನಾಗುತ್ತಿದ್ದನು, ವಿವಿಧ ಬೇನೆಗಳಿಂದ 

ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗ್ರಂಧ 

ರಾಶಿಯನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಅವನೆಷ್ಟೊಂದ. ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ದೇಹಾರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ದಿನ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲ: ಅವಕಾಶವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ನಾಲ್ಕೈದು 

ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವನ್ನು ತನ್ನ ಸೇಶೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಬರವಣಿಗೆಯ 

ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೇಖಣಿ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯಲು 

ಅಶಕ್ತ ನಾಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸುತಿದ್ದನು. ದಣಿದು 
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ಆಯಾಸವಾದಾಗ "ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದ.' ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡು 
ತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆವನು ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿ.ಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಾಕ್ಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹೇಳದ ದ್ದನು, ಬರಿದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿ ರುವಾಗ ಸಾಕಾದೊಡನೆ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿ ದ್ದ ಪ್ರಯೋಗ 

ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಹರ್ಷಚಿತ್ತನಾಗುತ್ತಿದ್ದ A ಹೆಚ್ಚು ಲಿ ಆಯಾಸ 

ವಾದಾಗ ಆವನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳ ವ.ನೆಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ 

ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಅಣ್ಣ 

ನಾದ ಇರಾಸ್ಮಸ್ಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದೂ 

ಇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು 

ದಾಠಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು 

ಪಡೆದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಡಾರ್ವಿನ" ಪ್ರೇಮ 

ದಿಂದ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದನುು ಹೊರಗಿನಿಂದ ದರ್ಶ 
i ನಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದವರು, ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವ.ನೆಯವರು 

ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆಯು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಡಾರ್ನಿನ್ ವಿನೋದದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ 

ವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ತುಂಬು ಜ್ಞಾನದ ಸವಿಗಾಗಿ 

ಎಲ್ಲರೂ ಕಾದಿರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಿಲಯ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೊಕ, ಟಿ 

ವಾಗಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೌಧಗಳೇ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು 

ಅವನು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಿದವನಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ 

ಗಳು ಅವನ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು 
ನಡೆಸುತ್ತಿ ದ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಸ ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸು 

ತ್ತಿದ್ದನು; 8 ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಿ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು 
ಬರುವೆ ವಿಭೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾ ಸಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಡಾನಿನ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾತೆ 
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ನಿರಂತರವೂ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಚಿಗಿದು ಚಿಮ್ಮಿ ಹಾರಾಡ.ತಿ ತಿದ್ದು ವು. ಮನೆಗೆ 

ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಪ್ರೈ ಪೇವದಿಂದ "ನೋಡು ತಿದ್ದು 

ವಂತೆ! ಅವುಗಳ ಸೌವ ವ್ಯಗುಣವನ್ನು ಕಂಡವರು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸಾ ಇತ್ವಿಕ 

ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾತಾವರಣವೂ ಅನುಸರಿಸಿತೇ ಎಂದ.ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ತೋಟಿದ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು 

ಹೋಗಿ ಆಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹನೆ 

ಯಿಂದ ತೋರಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 
ಮಾಡಿದ್ದ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಕಾರ್ಯಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದು 

ವರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲೂ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದಲ್ಲೂ ಎರೆ 

ಹ.ಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕ, ಅವು ವ.ಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿ 

ಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನ - ಆಂಧ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಒಂದೆಡೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ 

ಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ. ಬಂದಿದ್ದ ನಂತೆ! ಅವನಿಗಿದ್ದ ಶಾಂತಿ 

ಎಷ್ಟ! ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬಿಗೆ ಉತ್ಪಾಹಗಳೆಷ್ಟು' | ಜೀವ 

ನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನ ತುಂಬು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ 

ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. 

ವಿಜ್ಞಾ ನಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚಿ ದಂತೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನಿಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತೆ 

ತಪ್ಪಿಹೋಯಿ.ತೆಂದು ಹಲವರು ಹೇಳ.ತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಚಿತ್ರ 

ಕಾವ್ಯ, ಕಾದಂಬರಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ತನ್ನ ೩೦ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ನಂದಿ 

ಹೋಯಿತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ.ಲ್ಬನ್ ಮೊದಲಾದ ಕಠಿಣ ಸಾಹಿತಿಗಳ 

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಐಗೆ ಜೀಕ್ ಪಿಯರ್ನಂಥ ಸುರಸ 

ಸಾಹಿತಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ನೀರಸ ನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ವು” ಎಂಬುವೇ ಅವರು 

ತಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕಾರಣಗಳು. ಮ ದಂತೆ ಅವನ ಕಲಾ 

ಪೇನ ಕಡವೆ ಫೆಯಾಪ ರಲ್ಲೇನೂ ಅನುಮಾನನಿಲ್ಲ. "ಅದರೆ ಆದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾ 

ನದ ಅಭಿಮಾನವೆ ಂದಿಗೂ "ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆವನ ಕಲೋವಾಸನೆಯ ನಲವು 

ಗೆಲವುಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ತ:ಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕಲೋಪಾಸನೆಯ ಭಾಗ್ಯ ತನಗೆ 
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ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ದನ್ನರಿತು ಡಾರ್ವಿನ್ ವ್ಯಸನಸಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಾಗೆ 

ಕೃಶೋಸಾಸನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾದುದಕ್ಕೆ ಅವನ 

ದೇಹದ ಬೇನೆಯೋ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ವ.ಕೆಯಬಾರದು. ತನ್ನ 

ಪ್ರವಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದ ಅನಾ ರೋಗ್ಯ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ 

ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು. ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ತು. 

ಕಲಾಪ್ರೇಮ ಆಂಥ ದೀರ್ಫೆಕಾಲದ ಬೇನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 

ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು 
ಆನದಂವೀಯುತ್ತಿ ತ್ತು. ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರ.ವಾಗ ತನ್ನ 

ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸತ ತ ಲಪೊಂದು ಗೋಚರಿಸಿದೊಡನೆ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಮೇಲೇಳು 

ತದ್ದನು; ಆಸೆ ಉತ್ಸಾ ಹಗಳು ಅವನ ಬೆಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತಂಪಿತ್ತು 

ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಟಿ. ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವು. ಒಮ್ಮೆ ಬೇನೆಯ: ಂದೆಚ್ಚೆತ್ತಾ ಗ" ಕನ್ನ 

ಮನಸ್ಸಿಗಿರುವ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಕಾತರ ರಿಂ ಕೊಡೆಕೆಯೇ ನನ್ನೀ 

ನೊಂದ ಹೈದಯ ನಿಂತೇ ಹೋಗಬಹುದು? ಎಂದುಕೊಂಡನಂತೆ! ಆದ.ದ 

ರಿಂದ ಅವನ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿರುಚಿಗಳೂ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲುಳಿದು ವಿಜ್ಞಾನ 

ಫ್ರೇಮವೊಂದು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅರಿ ಹೋಗುಮತಿದ್ದ ಅವನ ಜೀವನ 

ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೆ.ರೆದು ಉರಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನದ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ. ಅವನ ಕಲೋಸಾಸನೆಗೆ ಕಲ್ಲುಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 

ವಿಜ್ಞಾನರಂಗದ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲನೇಕರು ಕಲಾವಿದರೂ, ಕ ಇಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿ 
ದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನೆಂದಿಗೂ ಆ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಜರೆದವನಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಿ ನಲ್ಲಿ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಅವನ ಜೀವನದ ಆನಂದವೂ ಕರ್ತವ್ಯ A 

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ. ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗುಂಟಾದ ಗೆಲವಿನಿಂ 

ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇನೆಗಳನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೇ ಸಳ 
ಕೇವಲ ಆನಿವಾರ್ಯದಿಂದ ತನಗೆ ಕಲೆಯ ಪ್ರಸಾದನವು ದೊರೆಯದಾದು 

ದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನೇ "ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮನೆತ್ತುವು 

ದಾದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ಮನರಂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾನಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ೪ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಚಿ (ವನಗೊಳಿಸಲು 
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ಅಂದು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹ.ದು. ಇಂದು ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಂದಿಹೋಗಿ 
ರುವ ಕಲೋಪಾಸ | ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆನಂದಕ್ಕೂ ನೀತಿಯ ವ.ತ್ಮು 

ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬೆಳನಣಿಗೆಗೂ ಆತಂಕವಾಗಿ, ನನ್ನ ಭಾವನಾಸ್ಫೂರ್ಕಿ ನಂದಿ 

ಹೋಗಿದೆ' ಎಂದು ನೊಂದ.ಕೊಂಡಿರುವನು. 

ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಿಸರ್ಗದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿತು 
ಕೊಳ್ಳಲು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಬಾಳು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿ 

ಹೀನವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳೆ.ವಂತಿಲ್ಲ , ಗತಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲಸಟದ ಮೇಲೆ 
ಜೀವ ವರ್ಗಗಳು ಸರಳರೂಪದಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೇರಲು ಹೂಡಿದ್ದ ವಿಕಾಸ 

ಯಾತ್ರೆಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಇಂದಿನವನಾದ ದಾರ್ನಿನ್ ದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅವನ 
ಮಾನಸಸ್ಸೇಶ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಧ ಉಜ್ವಲ ಭಾವನೆಗಳು ಮಿಂಚಿ ಮಿ.ನುಗಿರಬೇಕು? 
ವಿವಿಧ ರೂಪಿನ, ವಿವಿಧ ಅಂತಸ್ತಿನ ಜೀವಕೋಟಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೂಲ 

ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹೆಗ್ಗರಿಯನ್ನು 

ಅರಿತಾಗ ಅನನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಾಂತಿ ಎಸ್ಟೊಂದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರಬೇಕು ? 

ಇಡೀ ಜೀನರಾಶಿಯನ್ನೇ ಒಟ್ಟ ಗೂಡಿಸಿ, ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೆಣೆ 

ದಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಕಲೆಯ ಕಾಂತಿ 

ಆವನ ಆಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಮೊಳಗಲ್ಲಿವೆ? ಒಂದೊಂದು ಜೀನಿ 

ಯಲ್ಲೂ ಅಹರ್ನಿಕೆಯೂ ವಿ.ಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗತಿಕಾತರತೆಯ ಧೀರ 

ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ "ಎನ್ನು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹೊರ 

ಹೊಮ್ಮಿರಬೇಕು? ನಿಸರ್ಗದ ಮೂಲತತ್ವಗಳನ್ನೂ ದೃ ಥೈೇಯಗಳನ್ನೂ 
ಅರಿತು ಅವುಗಳ ಗಮನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರರ್ಷಿಸಿದಗ ಅವನ ದರ್ಶನ 

ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಸಡೆದಿರಬೇಕು? ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 

ನಮ್ಮ ಮುಂಜಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಸರ್ಗದ ಆನುಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು 

ಸವಿದು ಆನಂದಿಸಿ ಆತ್ಮಪ ಶ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಲೋಪಾಸನೆಯ ಒಂದು 

ಮಾರ್ಗವಾದರೆ ಅಂಥ pie ನಿಕ ಸೌಂದಯ. ೯ಕ್ಟೇ ಮೂಲಭೂತವಾದ 

ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿರಂತನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿ ರ.ನ ನಿಸರ್ಗದ ಸತ್ಯ 

EE ಆತೊ ನ್ನ ತಿಗೇರುವುದು ಇನ್ನೊ ಂದು ಮಾರ್ಗ. 

ಕಲೋಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ರಸಾವೇಶಭಾವ ಮತ್ತು 

10 ಕ 
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ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಜ್ಞಾನಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ ನಿಸರ್ಗದ ಅಂತ 

ರಾಳದ ಸತೃದರ್ಶನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅನ.ಪಮ ಕಲಾಸ್ರಸಾದನ 

ನನ್ನು ಪಡೆದನೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. 

ಜೀನವಿಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಕಲ 
ದಿದ ಆರಂಭವಾಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಅವನಸಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ದ್ರೇಯವಾಗಲಿ 

ಕ್ರಮವಾದ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಧ್ಶೇಯಗಳನ್ನು 

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ 

ಆರಂಭ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದುದರಿ:ದಲೇ ಅವನ ತತ್ವನಿಯಮ 

ಗಳಂತೆ ಅನನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಅವ ಲ್ಯವೆಂದು ನಾವು 

ಗಣಿಸಿರುವುದು. 

ವಿಜಾನ ಸಂಶೋಧನೆ, ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ 

ಸಂಯಮ, ಸಹನೆಗಳು ಆವಶ್ಯಕ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನೆಲಸಿರುವಂತೆ 

ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಸತ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ಗವಿ.ಸಬೇಕು. ಅಹೋರಾತ್ರಿಯೂ 

ಶ್ರದ್ಧಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಾದು ನಿಂತು' ಎಂದ್ಕು ಹೇಗೆ, 

Wk ಒಂದು ಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳು ದೊರೆಯುವುವೋ 
ಸಿನ್ ಆ "ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯ 

ದರ್ಶನ ವಣಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಮೇಲಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವು ಕಂಡ 
ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿಡುವ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗ 

ಬೇಕು... ಆಮೂಲಕ ಒದಗಬಹುದಾದ ಕಷ್ಟನಿಸು ರಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆಗೆಯ 

ಬಾರದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಂಯಮ ಧೈರ್ಯ 

ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಉಚ್ಚಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ 
ರಿಗೂ ಆವಶ್ಯಕ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ, ಜೀವನದ ಮಿಕೈಲ್ಲ ಸಾಧನೆ 

ಗಳಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯೂ ಒಂದು ಥ್ಯೇಯ್ಯ ಸಾಧನೆ, ತಪಸ್ಸು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನಲ್ಲಿ ಮೇಲಣ ಎಲ್ಲ ಗಣಗಳೂ ಮೂರ್ತಿಮತ್ತಾಗಿ ನೆಲಸಿದ್ದುವು. 

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ತಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು 
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ಅಂದಿಗಾಗಲೇ ಆ ವಿಚಾರದ ಮೋಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿರ 

ಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವದ ಸಿ 
ನಿರ್ದಾಕಿಣ ಸ್ನ ರ ಲಬ ಸ ಯಿ.ಲ್ಲದಿ ತಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು 

ಜ್ಞಾ ನಪ್ರಸಂಚದ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಡಾರ್ನಿ 

Ps ಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ; ವ.ತವಾದಿ 
ಗ ಹಕ್ಕೆ, ಹೆದರಿ, ತನ್ನ ನಿಕಾಸತತ್ವ ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪವೂ 
Mbp st ಅವನಿಗೆ ೀಕಾಗದುದೆ 1.11 ಷ್ಟ ರಮಿದ 

Rs ಸತಂ ಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದು. 

ನಮಗರಿನಿಲದ 'ಯಾನ ವಿಚಾರವಸ್ನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಪಿತಾ 
ವ.ಹರು ನಂಬಿದ್ದರೆಂಬಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ಒಪ್ಪಬಾರದು. 

ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಗುಲುವುದೆದು 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ವಂಶಪರಂಪರೆಯಾಗಿ 

ನಾತ್ಯದಿಂದ ಬುದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆದಕಿ ವಿಚಾರದೃಷ್ಟಿ 
ಕ್ ಈ ಯಿಂದ ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಂತರಾತ್ಮ, ಬೈಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿ 
ಕ್ರವ.ವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ನಿಕಾಸತತ್ವದಂಥ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾ ನ 

ಜಗತ್ತಿ ಗಾಗುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. 

ಡಾರ್ವಿನ" ದುಡುಕಿ ಯಾವ ತತ್ವಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನಾ ಗಲಿ 

ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ; ಆದಷ್ಟು ರಿದಾನವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮನಗ 

ಳೊಪ್ಪುವಂತೆ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿರು 

ವಾಗ ಹಲವು ಠಿಯವ.ಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುತಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆವಶ್ಯಕವಾದ 

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಬೆಂಬಲ ದೊಕೆತ ಹೊರತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ 

ವಿಕಾಸತತ್ವವನ್ನು ೧೮೩೭ರಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಕ್ಷ ವಾಗಿ 

ತತ್ರನಿರೂಸಣಿಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಢತತ್ವ ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ದುಡುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ೧೮೫೮ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಟ 

ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿ 

ಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಜೊತೆಗೆ ಡಾರ್ನಿನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಮರ್ಶಕ. ತನ್ನ ಪ್ರಕ 
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ಟಿನೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಾದ ಟೀಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಗನ:ನಕೊಡು 

ತಿದ್ದನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ತತ್ವ ಅನ್ವಯಿಸುವುದೇ ಎಂದು 
ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತಾನು ಸುಶೋಧಿಸಿದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳೆನ್ನೂ 

ನಿರೂಪಿಸಿದ ತತ್ತಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೂ ತನ್ನನೆಂಬ ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದಾ 

ಕ್ಲಿಣ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಪರಿಸಿ ನೋಡ.ತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅನನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ದೋಷಗಳು ಕೀರ ಕಡಮೆ. 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟದೃಷ್ಟಿಯಿ.ಲ್ಲದೆ. ಡಾರ್ನಿನ್ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನೂ 
ಮುಂದುನರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವ.ಬ್ಬುಜ್ಞಾ ನದ ತಳೆಹನಿಖು ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ 

ಸಂಶೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಕುಸಿದು ಬೀಳ ಲೇಬೇಕ ಬ ಸ 

ಅವನಿಗಿತ್ತು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಆಧಾರದ 

ನ ee ಮೇಲೆ ವಿಕಾಸತತ್ವದ ರೂಪುಕೇಖಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳ ವುದಕ್ಕೆ ಮಂಂಜೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ 

ವಿಶ್ವವ್ಯಾಹ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 

ತನ್ನ ವಾದನನ್ನು ಬಲಸಡಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ 

ಹೇಗಾದರೂ ಬಿಡಿಸಿದಾಖಿ.ತೆಂದ: ಮಂಂಡೆನುಗ್ಗಲು ಅವನೆದೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ 

ಲಿಲ್ಲ ತನಗೆ ಅರಿವಾಗದ ಭಾಗಗಳಿದ್ದರೆ ವ.ಚ್ಚವ.ರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು 

ತ್ತಿದ್ದನು. ತನಗರಿವಿಲ್ಲನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ ವುದೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 

ಗ.ಣ 

ಪ್ರಕೃತಿ ಅನಂತಕಾಲದ ಆನಂತರೂಪು. ಅದರಲ್ಲಡಗಿರುವ ತತ್ವ 

ದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾ ನದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದಾಗಲಿ, ಕಲಾದೃಸ್ಟಿ ಯಿಂದಾಗಲಿ ಪಡೆಯ 

ಬಹುದು. ಕಲಾವಿದನು ಆ ತತ್ವದರ್ಶನವನ್ನು ಸೌದರ್ಯೋಪಾಸನೆ 

ಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಆದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ 

ಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸುವನು. ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ದಿಗ್ಬರ್ಶನವಾಗಬೇಕಾದರೆ 

ಕಲೆಯ ಕಾಂತಿ ಅವನ ಅಂತರಾತ ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಮೊಳಗ 

ಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಬೇಕಾದಕೆ ಏನು, 

ಹೇಗೆ, ಏಕ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ಲಿಸುವ 

ಭಾವ ಆವಶ್ಯಕ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನಾಶಕ್ತಿ ಬಹುವಾಗಿ 

ನಿಸರ್ಗದ ತತ್ವ 

ದರ್ಶನ 



ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಪಿನ್ ೧ಿಷಿಪ್ಲಿ 

ನೆರವಾಗ.ವುದು. ಡಾರ್ವಿನ” ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿಚಾರಪರನಾಗಿದ್ದನು. 

ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡರೂ ಆದರ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವಾದ ಹೊರತು 

ತೃಪ್ತ ನಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ 

"ಆ ಜೀವಿ ಎಂಥದು? ಅದರ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ೪ 

ಮುಂತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸತ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 

ಮನಃತೃಪ್ತಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಸತ್ಯಾ ನ್ವೇಸಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಪ್ರೇಮ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನರಂಗಕ್ಕೆ 

ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವನ ಫಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಂಡು 

ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸತ್ಯವೆಂದು ತನಗೆ ತೋರಿದ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನೇ 

ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಮನಃತೃಪ್ತಿ 

ಜೀನನದ ಎಲ್ಲ ಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಒಮ್ಮೆ ಡಾನಿನ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 

ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 

ಆಗ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಚರ್ಚಿನ ಒಳಹೊಕ್ಕು ತನ್ನ 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದಂಶವನ್ನು ನುಡಿದನು. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು 

ಸರ್ವರ ಮಂದಿಟ್ಟಿ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಹತ್ತುವಂತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು 

ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಎಂದಾದರೂ ತನ್ನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶ 

ಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವನ್ನು ಗ.ರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕಟ 

ನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ವ್ಯೃತಿರಿಕ್ತಾಂಶಗಳಂದು ಮುಚ್ಚಿ ತಳ್ಳಿ 

ಹಾಕುವ ಸ್ವಭಾವ ಅವನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಡಾರ್ವಿನ” ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸೇನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನಷ್ಟೆ. 

ತನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಆಂದಿನನಕೆಗೂ ದ.ಡಿದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ 

ನೈಸಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಿಚ್ಞಾನಿಗಳ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆರವಾಯಿತೆಂಬುದು 
ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ 

ಸೇನಾಸ್ಮರಣೆ ಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಡಾರ್ವಿನ” ವಿನಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಗೌರವ ತೋರಿಸಿರುವನು. ಗಿಳ೭೭ರಲ್ಲಿ 

ಹಾಲೆಂಡಿನ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ನಿಸರ್ಗನಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲನರು 
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ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿನ್ನವತ್ತಳೆಯೊಂದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ 

ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತಾ "ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ 

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನೀ ಗ್ರಂಥರಾಶಿ ಬೆಳ 
ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ವನ್ನು ಬಿತ್ತಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯ ಗೌರವ 

ಪ್ರಥಮತಃ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧಕನು ತನ್ನ 

ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಸಂದಂತಾಗುವುದೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಕ.ಲ 

ನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ದೊರಕೀತೇ ಎಂದು ಚಿಂತಿ 

ಸಲೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧಕರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟಿಷ್ಟಾದರೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ 

ಇನ್ನುಳಿದ ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರನ್ನೂ ದುಡಿಯು 

ತಿರುವವರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತೇನೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎಂಥ ಕೆಳ 

ದರ್ಜೆಯ ವಿಜಾನ ಸಂಶೋಧಕನನ್ನಾದರೂ ಡೊರ್ನಿನ್ ಗೌರವದಿಂದ 

ಕಂಡು, ಉತ್ತೇಜನಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ದನು. 

ಸೋದರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೇಮ. 
ಅವರ ಕಷ್ಟಸುಖಗಳನ್ನು ತನ್ನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ “ಕೈಲಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ 

ಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಜಾನ” ಸ್ಕಾಟ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬನು 

ಸೋದರ ಎಡಿನ್ಬರೋವಿನ ಸಸ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಪ್ರೇಮ ಅವನ ಸರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 

ದೊಡ್ಡೆ ಹುದ್ದೆ ಯೊಂದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ, ಅವನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಕೆ 

ಕಾರ್ಯತಃ ನೆರವಾದನು. ತನ್ನಂತೆ ನಿಜ್ಞಾನರಂಗದಲ್ಲಿ ದ.ಡಿದು ಜೀವ 

ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳನಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಹಾಯಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಾರೇಸನನ್ನು ಕಂಡರೆ 

ಅವನಿಗೆ ತಂಬ ಗೌರವವಿತ್ತು. ಅವನ ನಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ 
ಶಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಕು ಆಂದು ನಾಡಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ 

ಗ್ಲಾಡಿಗಟನ್ನನನ್ನು ಕಂಡು ವ್ಯಾಲೇಸನಿಗೆ ರಾಜಸನ್ನದನ್ನೂ ಗೌರನ 

ನೇತನನನ್ನೂ ಕೊಡಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ 
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ಹಕ್ಸಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿದು ಅಪಾರ 

ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದನು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನರಳುಕ್ಕಿರುವಾಗ ಕಿರಿಯ 

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನೇಕರು ಧನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮೂಲಕ ಹಕ್ಸ್ಸ್ಲಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಗದ ಬರೆದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧಕರ ಕಷ್ಟ 

ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೆಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿರು 

ವನು. 

ಡಾನ್, ಬೆಕೆನ್ ಹ್ಯಾನರ್, ಕೆಂ, 

ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೩4, ೧೮೭೩೩, 

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಕ್ಸಿ 

ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಜನರು 5೨೧೦೦ ಪೌಂಡುಗಳನ್ನು 

ಕೂಡಿಸಿ ನಿನಗೆ ತಲಪಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವರು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ನೀಗಿ, ಮನಶ್ಶಾಂಕಿಯ.ಂಟಾಗಲೆಂದು 

ಸಾರ್ವಜನಿಕದ್ದ ಸ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯ 

ವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರುಕ್ತೇವೆ. ನಾವಾರೂ ನಿನಗೆ ಆಪರಿಚಿತರಲ್ಲ. 

ನಿನ್ನ ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೂ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ನೀನು 

ಅರಿಯುವುದಾದಕೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಸೋದರಭಾವ 

ದಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದು. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 

ನೀನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವೆಯೆ.0ದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ 

ಯನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ಧನ್ಯರ;; ನಿನಗೆ ನೆರವಾಗುವ 

ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರಕಿತಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಜೀವವೂ ಸಂತೋಷ 

ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ 

ಪ್ರೇರಿತವಾದುದಲ್ಲ; ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಆಂಕುರ 
ವಾಯಿತು, 

ಹಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ, 

ಟಾರ್ಕ್ ಡಾರ್ನಿನ್ 

ಡಾರ್ನಿನ್ನೆನಿಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯ 
ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಳಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ಇತ್ತು. 
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ಆ ಮೂಲಕ ಗೆಳೆಯರನೇಕರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನೆ ನೆರವಾದುವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಂಚ 
ವಿಜ್ಞಾನಶ್ರೇತ್ರದ ದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ನನಿಗೆ ಆನೇಕ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 

ಗೆಳಯರು  ಲಯಲ್ಲರು ಪ್ರಧಾನರಾದವರು. ಆವರಿಂದ ಡಾರ್ನಿನ್ 

ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಶಿಸ್ಪಣ್ಣೂ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನೂ 

ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹೂಕರನೂ ದಾರ್ನಿನ್ನ ನೊಡನೆ ತಂಬ ಸ್ನೇಹ 

ದಿಂದಿದ್ದ ನು. ಡಾರ್ವಿನ್ನನಿಗಿಂತ ಅವನು ಎಂಟಿ ವರ್ಷ ಕೆರಿಯವನು. 

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರನಿಶಾರದನಾಗಿ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜಾ ನಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಡಾರ್ನಿನ್ನ 

ನಂತೆ ಅವನೂ ೧೮೩೯ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ವಿಜ್ಞಾನಯಾತ್ರಿಗೆ 
ಹೋಗಿದ್ದನು. ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಯಾಶ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಶ್ಯಕ 

ವಾದ ಸಲಹೆಸಹಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಗೆಳೆತನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 

ಪ್ರವಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಕರನು ಡಾರ್ನಿನ್ನ ನೊಡನೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವನ್ನಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ "ಹಿಂದಿರುಗಿದ 

ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಶೀತನಲಯ.ದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ 

ನಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ನ ನೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯಿಸಿದನು. ಡಾರ್ವಿನ್ 
ತಾನು ಯಾಕ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹೂಕರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಇವರ ಸ್ನೇಹ ದಿನ 

ದಿನಕ್ಟೂ ಬೆಳೆದು ಸಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ 

ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. 

ಡಾರ್ವಿನಿ” ಜೀವಜಾತಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುತ್ತಿರು 

ವಾಗ ಹೂಕರನು ಅಪಾರವಾಗಿ ನೆರವಾದನು. ಹದಿನೈದು ನರ್ಷಗಳ 

ಕಾಲ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೋರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದೆ ಜ್ಞಾನ 
ನನ್ನು ನೀಡಿ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡ.ತ್ತಿದ್ದನು. ಡಾರ್ವಿನಿ” 

ಹೂಕರನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ್ ರೇಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆವಶ್ಯಕ 

ವಾದ ತಿಳವಳಿಕೆಯಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದನು. ಸಸ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ನಡೆಡಿರನ ವಿಕಸನಕ್ರಮನನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ 
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ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಅವನು ಹೊಕರನನ್ನು ಪ್ರಜೋದಿಸುಕ್ತಿದ್ದನು. ಇಬ್ಬರೂ 

ಉದಾರಿಗಳಾದ.ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ತಾನು ನೀಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕಿಂತ ಅವ 

ನಿಂದ ತನಗೆ ದೊರೆತ.ದೇ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಪತ್ರವ್ಯವೃಹಾರದ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೂಕರನಿಂದ ನಹಾಯ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆನೇಕ ವೇಳೆ ಅವನನ್ನೇ 

ಡಾನಿಗೆ ಕರಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು.  ಆಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ 

ಗಳೊಡನೆ ಹೂಕರನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ 

ಹೊತ್ತು ಅಆರ್ಧಗಂಟಿಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚಾರವಿನಿವ.ಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯ ನ ದ್ದರಿಂದ ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು 

ಮಾತನಾಡಲಾಗ.ತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. ಆದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ 
ಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು 
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಾತುಕತೆಗಳಾದನಂತರ ಹೂಕರನು "ಡಾರ್ವಿನ್ನ 

ನಿಂದ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದುವು' ಎಂದ.ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. 

" ನೂರು ಸಲ ಓದ.ವುದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂಕರನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು ' 

ಎಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ ತೃಪ್ತಿಸಡುತ್ತಿದ್ದನು 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಮತ್ತು ಹೂಕರನ ಸ್ನೇಹ ಕೇವಲ ವಿಚಾರವಿನಿ 

ಮಯದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ 
ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೂಕರನು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆ 
ಯಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಆಂಕೆಆಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಾಗರದ 

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಹುದಿನದವರೆಗೂ ಕೆಡದೆ ಇರುವುದನ್ನು 

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಾರ್ವಿನ್ ಡಾನಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸು 
ತ್ತಿದ್ದನು. ಅನೆ-ರಿ೯ದಿಂದ ನಾರ್ನೆಗೆ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಬೀಜ 

ಗಳನ್ನಾರಿಸಿ ತೇದು: ಹೂಕರನು ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಮೊಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯಳಿಸಿಕೋಡಿದ್ದ ಅಂಶವನ್ನು ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 
ಡಾರ್ವಿನ” ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕ್ಸಾಗಿ ಹೂಳರನನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಆನನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಸ್ರಶುಸಿಸಿದನಿ.. 
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ಡಾರ್ನಿನ್ ಪೂರ್ಣವಿಕಾಸವಾದಿ. ಹೊಕರನು ಮೊದಮೊದಲು 

ಆ ವಾದವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 

ಆವಶ್ಯ ಕವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಬಿನ ದೃಷ್ನ್ಮಿಯ ಈ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ನಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆ 
ಜಟ ಹ 

ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್” ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕೋಪ 

ತಾಪವಿಲ್ಲದೆ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. rr ದೃಷ್ಟಿಪಥವನ್ನು 

ಹೂಕರನು ಅನೇಕ ಸಲ ಟೀಕಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ 
ಡಾರ್ವಿನ್ "ನಿನ್ನ ಟೀಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ 

ವಾಗುತ್ತವೆ; ನಿನ್ನೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಲವು 

ಸವ.ಸೈಗಳೂ ತೊಡಕುಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತಿನೆ; ಯಾವ ವಿಚಾರ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಮೊದಲು ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸತಕೊಡಗುನ ನಾವು 

ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ!” ಎಂದು 

ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ « ಜೀವಜಾಕಿಗಳ ಹುಟ್ಟು' ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟವಾದ 

ನಂತರ ಮತವಾದಿಗಳ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ.ಗಿದ್ದ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕುರಿತು, " ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ 

ಚಿರಂತನವೂ ಕರುಣೆಯಿಟ್ಟಿರುತ್ತೀಯೆ' ಎಂದುಕೊಂಡನಂತೆ. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮಹಾಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಕರನು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆರವಾಗಿದ್ದ 

ನೆಂಬುದನ್ನು ೧೮೬೩ರಲ್ಲಿ ಲಯಲ್ಲರು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು 

ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಾಗ ಹೂಕರನು ಶನ್ನಿಂದ ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗಾದ ಸೆಹಾಯ 

ಅತ್ಯಲ್ಪನೆಂದೂ ಗಣನೀಯವಲ್ಲವೆಂದೂ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಕಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ 
ಇರ್ನಿನ್ನನೇ ಮುಂಡೆ ಒಂದು ಹೂಕರನಿಗೊಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದು 

" ನಿನ್ನದೆಂಥ ಓಷ್ಠ್ರಾಮ ತೇಜಸ್ಸು! ನೀನೆಂಥ ಸತ್ಯಸಂಧ! ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎನ್ಟೊಂದು ದೈನ್ಯ 

ದಿಂದ ನ.ಡಿದಿರುವೆ! ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೂ 
ನಿನ್ನಂಥವನಿರಲಾರ! ಲಯಲ್ಲರು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಗೌರನಸ್ರಶಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಉತ್ಸ್ರ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಗೌರವ 
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ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹೊರತು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ 

ಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. 

ಹಕ್ಸ್ಸಿಯೂ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮಿಶ್ರರಲ್ಲೊಬ್ಬನು. ಆತನು ವಿಕಾಸ 

ವಾದವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದನ್ನದೆ 

ಜೀವವರ್ಗದ ವಿಕಾಸಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿವರಿಸ.ವ ವಿವಿಧ ಲೇಖನಗಳನ್ನು 

ಬರೆದು ಪ್ರಕಟ ಸಿದನು. ಲಯಲ್ಲರೂ ನಾರ್ನಿನ್ನ ನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿದ್ದು 

ಕೊಂಡಿದ್ದು ದಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನ ತತ್ತಸಾಧನೆಗೆ ನೆರವಾದರು. 

ಅವರ ಭೂವಿ.ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥವನ್ನೋದಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಪಾರ ಅನುಭವ 

ವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ನು. ಓಯ.ಲ್ಲರ ಮರಣಾನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಡಾರ್ನಿನ್ "ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಚಯ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿ 

ಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಹ.ವಾಗಿ ನೆರವಾಯಿತು? ಎಂದು ಗೌರವ 
ವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. 

ತನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಬಹು ನಮ್ರಸ್ಥ ಭಾವದಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದನು. 

ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು "ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು 

ಜಯ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಆದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಾಟದ 

ಫಲ. ನನಗಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನವ್ರೇಮವೂ ಅನಂತವಾಗಿ 

ತನ್ನನಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಲು ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಸಹನೆಯ ೂ ಅಂಕಿಅಂಶ 
ದೀನ ಸ್ನಭಾವ ಠಿ 

| ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಊದ್ಯೋಗಶೀಲತೆಯೂ 
ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರ 

ವಾದುವು. ಇಂಥ ಸರ್ವ ಸಾಮಾ ನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನನ್ನಂಥವನು ವಿಜ್ಞಾನಿ 

ಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಲವು ಮಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು 

ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರ.ವನು. 

ಏನಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಕಾಸತತ್ವದ ತಳ 

ಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುನಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದಂದಿನಿಂದ ವಿವಿಧ 

ಜೀವಜಾತಿಗಳು ಸಣ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರೂಪದ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ ್ಯಡಿಗೂ ದೀನವರ್ಗದಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ನರ್ಗದ ಕಡೆಗೂ 

is ಹೂಡಿದ್ದ ನಿಕಸನೋತ್ಸವದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ” 
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ದರ್ಶಿಸಿರಬೇಕು. ಇಂಥ. ಮಹಾಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನ 

ಕ್ಳಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ದುಡಿದು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಾಲ ತತ್ವ 

ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಾನುಭಾವಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಶಕಪುರುಷನಾದನು. 



೧೦. ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು, ಮರಣ ಮತ್ತು 
ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ 

ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿ ದಂತೆಲ್ಲ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ 

ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ೧೮೭೧ರಲ್ಲಿ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೊಪ್ಪು 
ವಂಥ "ಪ್ರರ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ನ್ಸೆರ್ಜಿಹುಡ್ *” ಎಂಬ ಅಂತರ 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು. ೧೮೭೭ರಲ್ಲಿ ಕೇಂ 

ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದವರು ಅವನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 

ಸೇವೆಗಾಗಿ ಎಲ್ ಎಲ್. ಡಿ. ಗೌರವ ಪದವಿಯನ್ನು 

ನೀಡಿದರು. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಥೆಯ.ವರು ಡಾರ್ವಿನ್ನನನ್ನು 

ಪ್ರಾ ಣಿಶಾಸ ಸ್ರಭಾಗದ ಸದಸ್ನ ನನ್ನಾ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸಿದರೆ. 

೧೭೯ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿನ ಸಿ Ade ಕಾಲೇಜಿನವರು ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಸೇವೆ 

ಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಹ್ವರ್ಣಪದಕವಿತ್ತು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ 

ಬಿಡ.ವಿಲ್ಲದೆ ಬಿರುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕ್ಟ ೫ ಅವನ ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಆದರದಿಂದ" ತನ್ನನ್ನು 

ಸತೃರಿಸುತ್ತಿ ತ್ರ ದ್ದು, ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ 'ಅತರಾತ್ಮ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಕಸಿಸು 

ವಂತಾದರೂ, "೬ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳು ತನ್ನೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಡೊರೆತ 

ವೆಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಎಂದೂ ಗಣಿಸಿದವನಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮಾನವಕೋಟಯೇ 

ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳುತ್ತಿ ದ್ದ ರೂ 

ಅನನು ಮಾತ್ರ "ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾ ಸ ನಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದೆನು' ಎದು ಸೈನ್ಯ 

ಸ್ವಭಾವದಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಮೊದನೊದಲ್ಲು ತಾನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತತ್ರ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ತೋರಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಡಾ ಫೆ 

ಕುಗ್ಗ ಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜನಾಂಗ ನೀಡಿದ ಗೌರವ 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಮೌನವಾಗಿ ಡಾನಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾ 

ವರಣದಲ್ಲುಳಿದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಬಹೆ.ಕಾಲದವರೆಗೂ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದನಷ್ಟೆ. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಪಡೆದ 

ಗೌರವ 

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 
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ನಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾದುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ ಎಲ್. ಡಿ. ಗೌರವಶ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದುದನ್ನು 

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವೆವು ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ತಣಿಯದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 

ದನರು ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸ.ವಂಥ ಸ್ಮಾರಕ 

ವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರು. ಆಗ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾನಿದರಾಗಿದ್ದ ರಿಚ್ಮಂಡರು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ತೈಲಚಿಕ್ರನೂಂದನ್ನು 

ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಯ.ನ್ಮಿನ ದರ್ಶನಶಸ್ತ್ರದ 

ಗ್ರಂಥಭುಡಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆ ಸ್ಮಾರಕ ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ದರ್ಶನ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನೇಶನನ್ನು ತುಂಬುವಂತೆ ರಾರಾಜಿಸ.ತ್ರಿದೆ ಅನಂ 

ತರ ಮತ್ತೊಂದು ತೈಲಚಿತ್ರವೂ ತಯಾರಾಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಜ್ಯ 

ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಮೂರ್ತಿತ್ವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ನ್ಪಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರದ 

ರ್ಶಿ ತವಾಗಿದೆಯೆದು ಹೇಳುವರು. ಡಾರ್ವಿನ್ನನೇ ಅದು ತನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ 

ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತ ಮವಾದುದೊದು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದನಂತೆ. ತನ್ನ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ 

ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಮೊದಲು ಓದಿ ಪ್ರಕಟಸಿದ್ದುದರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು 

ಲಿನಿಯನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದಂತೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿವಿಧ 
ದೇಶಗಳಿಂದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಬರು 

ತ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕಲವರು ಡಾನಿನಲ್ಲಿ ತಾವು "ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಸಿರುವರು ಅಂಥ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಹಲವು ಅಂಶ 

ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. 

ಡಾನಿಗೆ ಬರುವ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆದು ತರಲು ಡಾರ್ನಿನ" ತನ್ನ 
ಗಾಡಿಯನ್ನೇ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ದನು. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಕುಳಿತು ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು 

ನಿಂತಿದ್ದ ಸಾಲುಮರಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ವು. ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದ 

ಆ ಗ್ರಾಮ ಬಹ.ದೂರದೆನರೆಗೂ ಹಸರಸೊಂಪನ್ನು ಚಿನ್ಮುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರುಮ 

ವನ್ನು ಹೊಕ್ಕೊಡನೆ ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತೂಗಿ ತೊನೆಯುಕ್ತಿದ್ದ 

ನಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಲತೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ವು. ಸುತ್ತಲೂ ಶಾಂತ 
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ವಾತಾವರಣ, ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಡಾರ್ನಿನ" ಬಾಗಿ 

ಲಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುಕ್ತಿದ್ದನು. ಆರಡಿ ಎತ್ತರದ ಗುಭೀರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಪ್ರಫುಲ್ಲ 

ವಾದ ಮುಖ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹಣೆ; ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಗು; ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳ 

ವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸರಿಶೀಲನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ 

ಮಿನುಗುವ ಕಣ್ಣಳ;; ನಿಡಿದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಳ ಕಹಿ ಸಿಹಿ ಅನ.ಭವಗಳನ್ನು 

ಸೂಚಿಸುವಂತಿರುವ ಬಿಳಿಯ ಗಡ್ಮದ ನಡುವೆ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಪ್ರೇವ.ದಿಂದ 

ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮಂದಹಾಸ. ಇಂಥ ಮಹಾಶಿರನನ್ನು ಹೊತ್ತುನಿಂತ ಅವನ 

ಎತ್ತರವಾದ ಕಾಯ ಯಾತ್ರಿಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಥಿಂತಾಗ ಗ್ರೀಕರ ಪುರಾಣ 

ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾದ ಅಬ್ಲಾಸನನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ! ವೈ ದ್ಹಾಸ್ಯ ದ 

ದಯಾಪೂರಿತ ಕಣ್ಗಳ. ವಿನ.ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಳೆಯ “ವಸುವಿನ 

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ತ್ತಿದ್ದನು ಅವನ 

ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕುರುಹನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಬಂದ 

ವರು ಕೃತಕ್ಷ ei ಭಾನಿಸತ್ತಿದ್ದರು. ವೃದ್ಧಾ ಸ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವನ 

ಜಟ ಮೇಲೆ ಚಿಕಯೌೌನನಪ ಒಂದ. ತೇಜಸ್ಸು ತ ಕಾಡುತ್ತಿತೆ ತಂದು 

ನೋಡಿದವರು PR ಸರಳಸ್ವಭಾವದ "ವೈ ದ. ಮಧುರ. ನಚನ 

ಗಳಿಂದ ಡಾರ್ನಿನ್ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು. ಉಪ ನಚರಿಸ ಲು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದೊಡ 

ನೆಯೇ ಅವರ ನ.ನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಅತಿಮಾನುಷವ್ಯಕ್ತಿಯಿ.ರಬೇಕೆಂದು 

ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ತಾನು ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೆೊಬ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಡಾರ್ನಿನ" ಬಂದ 

ಎಲ್ಲಕೊಡನೆಯೂ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ದ್ದನು. ಅನನ ಗ್ರಂಥಗಳು 

ಎಷ್ಟು ಬೋಧಪ್ರದವಾಗಿದ್ದುವೋ ಅವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡ. ವುದೂ ಅಷ್ಟೇ 

ಬೋಧಪ್ಪ ದವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಚಾರವೊಂದರ ವೆ. (ಕೆ ಮಾತ 

ನಾಡಲು ಮೊದಲುಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳುವವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರ 

ತಂಂಗಗಳು ವೂಡಿ ಹೊಸಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡ.ವಂತಾಗು 

ತ್ತಿತ್ತು. ಬಂದ ಆತಿಧಿಗಳೊಡನೆ ಮನೆಯೊಡತಿಯೂ ಮಕ್ಕಳೂ ಹರ್ಷ 

ದಿಂದ ಮಿಳಿತು ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಾರ್ವಿನ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು 

ಕಳೆದ ಮೇಲೂ ಮಾತನಾಡ.ವಾಗ ಎಳೆಯನರ ನಲವೃುಗೆಲವುಗಳಿಂದಿರುತ್ತಿ 
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ದ್ಹನಂತೆ! ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವ 
ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ಉದಾತ್ತ 
ಭಾವನೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಸರಣಿಯೂ ಅವನ ಇಡೀ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯಲ್ಲ೧ ಎದ್ದ 

ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅನನ ಒಂದೊಂದ: ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಖಚಿತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅನಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅರಿತ.ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನುಭವ 

ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿದ ಅನನು ಹೇಳಿದ-ದನ್ನು 

ತಿರುಗಿಸಿ ನೊಟಿಗಿಸಿ ಹೇಳುಮತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವ.ನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸರಳನಾಗಿತ್ಲೋ ಅಷ್ಟೂ ವ ಧ.ರ 

ವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಾತ್ರಿಕತೇಜದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು 
ಮಹೋನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಿದುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಅವನ ಸ್ವಭಾವ 

ಆದರ್ಶಸಾಧನೆಗೆ ಒಪ್ಪತಕ್ಸು ಹಿನ್ನೆಲೆಯೆನ್ನ ಒಹುದು. ಉಚ್ಚಪದನಿಗೇರಿದ ಶೆ ! 
ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಮ್ಮೆ, ದ.ರಾಸ್ಕೆ ಕಿರಸ್ಥಾರ ಮೊದಲಾದ 
ದುರ್ಗಣಗಳಾವುವೂ ಅವನ ಹೃದಯದ ಪವಿತ್ರತೆಯ ನ್ನು ಕದಡಿರಲಿಲ್ಲ. 
ಅವನ ನಡೆನ.ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮೂರ್ತಿವ.ಶ್ತೂಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ 

ಪ್ರತಿಭೆಗೊಪ್ಪುವಂಥ ಹಾಸ್ಯವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಸಿತ 
ಸ್ವಭಾನವಾಗಲಿ, ಇತರರ ಮನನೋಯಿಸುವಂಥ *ಕರೋರತೆಯಾಗಲಿ 

ಇರಲಿಲ್ಲ; ಶುದ್ಧ ಮಧುರವೂ ಮುಗ್ಧವೂ ಆದ ಹಾಸ್ಯ. ಅವನು ನಗು 
ನಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನಿ ಹೋಮರನ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. "ರಜತ ವರ್ಣದ 

ಕೋಮಳ.ಂಜದ ನಡುವೆ ತ.ಟಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಕಸಿಸಿ ಅಲುಗುವ 

ದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯ.ಲಾರೆವು' ಎಂದು ಅವನ ನಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ 

ದವರೊಬ್ಬರು ವರ್ಣಿಸಿರುವರು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನದು ತೆಕೆದೆ ಮನ. ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳ್ಳಾದೆ ಸಹಾಯ 

ಕೋರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಯಾರು ಯಾವ 

ವಿಚಾರದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ ತನ್ನ ಕೈಲಾದ ಮ.ಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಂಜಸ 

ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುವ 

ರೆಂಬ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೂ ಅವನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನು 

ಡಾರ್ವಿನ್ಸನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಕಾಗದ ಬರೆದಾಗ " ನೀವು ನನ್ನನ್ನು 
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ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿರುತ್ತೀರಿ; ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿ ಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ' 

ಎಂದು ಉತ್ತರವಿತ್ತುದನ್ನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನ ಮ.ನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವದ 

ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ 
ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಗಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ * ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆಗೆ ನೀವು 

ನೀಡಿರುವ ಗೌರವ ಆತಿಯಾದುದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ನಾನು 

ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ; ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವೆನನ್ಟೆ >: ಎಂದು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 

ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ " ಕಾರ್ಯಮುಖನಾಗಿರುವುದ. ನನಗೆ ಬಲು 

ಅನಂದ; ಸಂಶೋಧನೆಯೆ.ಂದರೆ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ. ಒರೆಯ. ವ್ರದೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 

ಕಷ್ಟವೆ” ಎಂದ. ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿ ದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 

ಬಿಟ್ಟ ಮ 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಕುಟಿಂಬ ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳೂ 

ಮನೆಯೊಡತಿಯ ೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಮದೀದಲೂ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 
ui ದ್ದ ರು, ಆನಾರೋಗ್ಯ ದಿಂದ ನರಳೆ.ತ್ರಿದ್ದ ಡಾರ್ನಿನ್ ೧೮೪೨ 

ರಲ್ಲಿ ಲಡನ್ನ ನ್ನು ಳಿದು ಡಾನಿಸಿ ಒಂದ, ನೆಲಸಿದನಷ್ಟೆ. 

ಕುಟುಂಬ ಮೇಲೆ ಅನನು ತನ್ನ ಬೇನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಡಿ ತ್ತು 
"ನನೆ ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಗಿಸುಸೆನೇ 

ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಧ ಉತ್ಕಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡಕಿ 

ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 

ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನೂ ನೀಡಿ ಉತ್ಸಾಹ ತ.ಂಬುತ್ತಿ ದ್ದಳು. 

ತನ್ನ ಪತಿ 'ಜೀತರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾ ನರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಫಲಕಾರಿಯಾದ 

ಸಂತೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು. ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳೆನ್ಟೊ ದು ನೆರ 

ವಾಗುತ್ತಿದ್ದಳೆಂಬದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಪಣ ಸಕ 

ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸಮೂಪಿಸಿದುತೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ 

ಮಧುರಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂತು. ಅವರೊಡನೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ 

ಇತರ ಬಂಧುಮಿತ್ರರೂ ಪ್ರೇಮಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಮುರಿದಿದ್ದ ಬಾಳು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ 
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ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ, ಸುಖಪ್ರದವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಅವಕಾಶ 

ವಾಯಿತು. 

ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರಿದ ಡ ರ್ನ್ವಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನ.ನೆಯಲ್ಲೇ 

ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದ ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ. ನ.ರಿಗಳೊಡಕೆ ನಿರಂ 
ತಂವೂ ವೃವಹರಿಸ.ವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯ. ತು. "ಶಾನು ಎಂಥ ಮಹತ್ತರ 

ಕಾಯ. ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಸರಳತನದಿಂದ ಅಡವು 

ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊರೆದವನಲ್ಲ. ಅವನೊಡನೆ ಆಡುವುದೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ 
ತಂಬ ಆಸೆ. ಅನನು ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಾರಸ್ಯವುಳ್ಳ ಕತೆಗಳನ್ನು 

ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ದದೆ ಅವರಿಷ್ಟದಂತೆ "ವಕೊಡನೆ. ಸ 'ಎಳೆಮಕ್ಕ ಳಂತೆ 

ಆಡಲು. ಒಪು ತ್ತಿದ್ದನು ಅವನ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ಜ್ಲೈರ್ಯ 

ಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಸಂಶೋಧನಾಲಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ, ಧಾಳಿಮಾಡು 

ತ್ತಿದ್ದುದೂ ಊಟಿ. ಎಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ತೊಡ 
ಗಿದ್ದ ರೂ ಅನುಸಮ ಸಹನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದನು. 

ಅವನೊಡನೆ ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಡಿ 

ಸಂದರ್ಭವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಉಊದಹರಿಸಬಹುದ. : ಒಮ್ಮೆ ಅನನ ನಾಳ್ಕು ವರ್ಷದ 

ಮಗು ಡಾರ್ವಿನ್ನನನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಒರಲು ಕರೆಯಿತಂತೆ. ಆಗ ಅವನು 

ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ದರಿಂದ ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ 

ಮಗು ಅನನಿಗೆ ಆರು ಪೆನ್ಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ” ಅಂಚಕೊಟ್ಟು ಆಟಕ್ಕೆ ಬರಲು 

ನೀಡಿಸಿತಂತೆ! ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೊ ಬ್ಬನು ಅವನ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ 
ಹತ್ತಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗುಗಳು ಮುರಿದು 

ಹೋಗುವುವೆಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. 
ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೊಠಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದನ್ನು ನೋಡಿ "ಮಗು, ನೀನು 

ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನಂತೆ. ಆಗ ಮಗು « ಹಾಗಾದರೆ 

ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟುಸೋಗು' ಎಂದು ಗದರಿಸಿತಂತೆ! ಡಾರ್ವಿನ?: 

ನಸುನಕ್ಕು ತೆಪ್ಪಗಾದನು! ಇಡೀ ಜೀನನದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈದವ 

ನಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವರಾರೂ ಬೇಕಾಗಿ, ತೆಂದೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ವರ್ತಿಸು 
ತ್ರಿ ರಲಿಲ್ಲ. 

a“ 
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ಹಿಂದೆ ವಿನರಿಸಿರುವಂತೆ ಡಾರ್ನಿನ್" ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಬರೆಯಲು ತನ್ನ 
ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾನಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಷ್ಟೆ. 

ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೆನಸಿಕೊಂಡು "ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಾನು ಆಟಿನಾಡು 

ಕ್ರಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ಟೊಂದು ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು ! ಇನ್ನೆಂದಿಗೆ ಅಂದಿನುಥ ದಿನಗಳು 

ಬಂದಾವು' ಎಂದ. ಆಗಾಗ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ 

ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ತಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ಮಗನೊಬ್ಬನು ಒಮ್ಮೆ ಖಾಯಿ.ಲೆ 

ಯಾದನು. ಆ ಮಗ ಸ್ಟಾಂಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ಕಿವಹಿಸು 

ತ್ರಿದ್ದನಂತೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಹತ್ತಿರಿದ್ದ ನಿಶೇಷರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಂಪು 

ಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲವಾಗಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 

ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ವ.ರಿಗಳನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು 

ತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ 
ಯಿ.ರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೇಮದ ಮರಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವು 

ಗಳನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಕ.ತ್ತಿದ್ದನು ಅವರು 

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಕುತೂಹಲನಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ 
" ಸಹನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು 

ಹೇಳುವ ರೀತಿಯನ್ನೂ ಗಂಭೀರಭಾವವನ್ನೂ ಕಂಡು ಅವರು ಅವನು ಹೇಳು 

ವುದೆಲ್ಲ ನೇದವಾಕ್ಯವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಮಗಳು ತನ್ನ 

ತಂದೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ( ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಸಲಹೆಗಾರ 

ರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಹರಿಯಭಾವನೆ ತ.ಂಬುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಂತರಾಳದಲ್ಲಿದ್ದ 

ಸತ್ಯಾಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಬೀಳಲವಕಾಶವಾಗುತ್ತಿ ತ್ತು ಎಂದು ನುಡಿದಿರುವಳು. 

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್” ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು 

ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಿಸಿದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಡಲಿಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲವಲೇಶವೂ ಸಂಶಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಮೇಲಾಗಿ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ನಿರ್ವಂಚನೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ತಿಳಿದಿದ್ದರು. 
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ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಅನರಲ್ಲಿಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯಾ 
ವಸ್ಕೆಯನ್ನು ದಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಐವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. 
ಅವರಿಲ್ಲರೂ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾಕಿಸಡೆದ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ 

ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗಳನ್ನಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ವಿಲಿಯಂ 
ಇರಾಸ್ಕಸ್ ಸೌತ್ಚ್ಯಾಂಟನ್ನಿ ನಲ್ಲಿ ನಾಣಿಜ್ಯವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ.ತ್ತಾ 

ಧನಿಕನಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಎರಡನೆಯವನಾದ ಜಾರ್ಜನು ಸೌರವ್ಯೂಹದ 

ಕಸನದ ಮೇಲೆ ಪೌ ೪ ಢತತ್ತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ನಕ್ಷತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ 

ನಾದನು. ಮೂರಕೆಯಿನತಾದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ ಸ್ಸನು ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಡಿತನಾಗಿ 

ರಾಯಲ್ ಸೊಸ್ಸೆಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬನಾದನು. ನಾಲ್ಕನೆ 

ಯವನಾದ pe Ne ರಾಯಲ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 

ದೊಡ್ಡ ಹೆದ್ದ ಯಲ್ಲಿದ್ದು ದಲ್ಲದೆ, ನಕ್ಷತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆ 

ಸಿದರು. ಐದನೆಯವನಾದ ಹೊರೇಸನು ಚ ತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ಟಗ 

ಬಾಳಿ, ಕೇಂಬ್ರಿ ಡ್ಹಿನ ವಿಜ್ಞಾ ನೋಸಕರಣಗಳನ್ನು ಜಿ 1] ಕಾರ್ಲಾನೆ 
ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ದಹಿಸಿದ 

ಕಾಲಕಳೆದು ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಕುಟುಂಒ ದೊಡ್ಡ ದಾಮಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ 

ಅನನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ವಿಸ್ತ ರಿಸುತ್ತಿ ತ್ತು. ಗ್ರಂಥನನ್ನು ಪುನಃ 

ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ks ಭಾರವೂ ಆಗಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳು 

ತ್ತಿತ್ತು; ನಡುನಡುವೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ 
ಸ್ರಾಮಜ್ನೀವನದ ಹ ದ್ದನು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ತಾನಿದ್ದ 

ಸ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡದಿರುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. 

ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು. 

ಹಳ್ಳಿಯ ತನ್ನ ಸೋದರರ ಕಪ್ಟಸ.ಖಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಲಾದ 
ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ಹ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಾರ್ನಿನ್ಸ ನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ 

ಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿ ದ್ದು ದ್ದ ಆವಶ್ಯ ಕವಾದಾಗ ಅವನ pe 

ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರುತೆ ನಡೆವ.ಕೊಳ್ಳ ತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಏಕಕಾಲದನಿ ಅಂಕುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವು. ಅಲ್ಲಿ 

ಡಾರ್ವಿನ್ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲವಿದ್ದರೂ ಅವನೊಡನೆ ಯಾರೂ 
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ಒಂದು ಬಿರುಸಿನ ನುಡಿಯನ್ನೂ ಆಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಅವನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಂದ. ಪೂಜ್ಯ 

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟನೆಂದಕೆ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿ 

ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನದು ದಯಾವುಯ ಜೀವನ, ವ.ನೆಯ ಆಳ.ಗಳನ್ನು ಕೂಡ 

ನೋಯಿಸಿದವನಲ್ಲ. ಅವರೂ ನನ್ಮವರೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 

ಕಾಣುತಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಮನೆಯ.ಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದನರು 

ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 

ವಂತೆ. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಈವಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಸೇವಕಿ ಅವನ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲನತ್ತುವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಮಾನವರನ್ನು ಹೇಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿ 

ದ್ಹನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಆಸಕ್ಕಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅವು ನಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದುವಂತೆ. 

ಅವನ ವೆ.ಚ್ಚಿನ ಕಪ್ಪುಕ.ದ.ರೆಯೊಂದು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೂ ಬದ.ಕಿತ್ತು. 

ಆ ದೀನಜೀವಿ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲೇ ಸತ್ಮುಹೋದಾಗ ಅವನು ಬಹುವಾಗಿ 

ವ.ರುಗಿದನು. ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ 

ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾವ" ಕುದ.ರೆಯನ್ನೂ 
ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. 

ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಡಾರ್ವಿನ್ನ ನೊಡನೆ ಅನುಪಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ತೋರಿ 
ಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಅವು 

ಅನನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಿದ್ದು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುವು. ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿ 

ಗಳೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಸರಳತನದಿಂದ ಪಳಗಿಕೊಂಡಿದ್ದುವು, 
ಡಾರ್ನಿನ್ನನೂ ಫ್ಛ ಅಳಿಲು ಹಿಂಡೊಂದು ಆಟಿನಾಡುತಿ ರುವುದನು 
ಫಾಣಿಗಳೂ ಆ ದಡಿ ಈ 

ಡಾರ್ವಿನ್ ನೋಡುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದನಂತೆ. ಆಗ ಮರಿ 

ಅಳಿಲೊಂದು ಅವನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದು ಕುಣಿಯ 

ಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ಭೀತಿಯಿ.ಂದ ಚೀರಲಃ 

ರಂಭಿಸಿತು! ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಡಾರ್ನಿನ್ನನಿಗೆ ತೂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ವಿವಿಧ 

ದಯಾಮಯ 

ಜೀವನ 
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ಜಾತಿಯ ಪಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವಿತ್ತು. 

ನೋಡಿದೊಡನೆ ಅದು ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಯೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಅನೇಕ ಹಕ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ನಂತೆ. ಅವನು 

ದೊಡ್ಮನನಾದ ಮೇಲೆ ಆದನ್ನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಸಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ನಿನ್ ಷ್ಟಿ ದ್ದರೂ ಉದಾರಿ 

ಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅನೇಕ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ 

ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತಾನು ರಾಯಲ” ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿಯವರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಮ್ಸ್ 

ಸ್ವರ್ಣಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನೇಪಲ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಔದಾರ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಲು ನೂರು ಪೌಂಡು 

ಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಸರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಹಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಸಲೋಸುಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 

ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಯಾದ ಹಿಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ 

ಎಂಬುವನು ಬ್ರೆಸಿಲ್ಲಿನಲ್ಲೊನ್ಮೆ ನೃ ನಾಹದ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಅಸೇಕ 

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಗ ಡಾರ್ನ್ವಿನ್ ಅವನಿಗೆ "ನಷ್ಟವಾಗಿ 
ರುವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ 

ಕೊಂಡ.ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯಿಂದ ದೊರೆತ ಹಣ 
ವನ್ನು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಂಚಿಬಿಡ.ತ್ತಿ 

ದ್ದನು. ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಧನಿಕನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಅವನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಗೆಳೆಯ ನೊಬ್ಬನು ಅನನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ 

ದನು. ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ 

ಗಿತ್ತು; ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕುರಿತ. «ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಡ ನಿಜಾನ 

ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದುತ್ತಮ ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನಂತೆ. 

ಯಾರನ್ನಾ ಗಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನುಡಿದು ನೋಯಿಸುವುದು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ 

ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಹಾಗೆ 
ನೋಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನು ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಿ ಯಾರಿ 

ಗಾದರೂ ಕಠಿಣ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವರುಕ್ಷಣನೇ 

ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೈ ಪಶ್ಚಾ ತ್ರಾ ಪಪಟ್ಟು ಕೊಂಡೆ ಹೊರತು ಶಾ IN ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. 



ಟಾಲ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ನಿಜದಿ 

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕತೆಯೊಂದನ್ನು ಅನನ ಮಗ ಈಚಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ 

ತುದಿರುವನ; ಜಮೈಕಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನರಾಗಿದ್ದ 

ಮೃದು ಹೃದಯಿ ಬರನು ಅಲ್ಲೆದ್ದಿದ್ದ ನೀಗ್ರೋ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು 
ಇಲ್ಲದ ಸಲ್ಲದ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 

ನಂತೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ 

ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ನಾಡಿನ ಹಲವರು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನ.ಮೋದಿ 

ಸಿದ್ದ ರು. ಮಿಕ್ಕವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ರು. ಒಮ್ಮೆ ಡಾರ್ನಿನಿ” ಅವನ ಅಣ್ಣ 

ನೊಡನೆ ಆ ವಿಚಾರನನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಮಗ ಬಂದು 

ಐರನಿಗಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ಅತಿ ಕಠಿಣನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಡಾರ್ವಿನ್ ನೀಗ್ರೋಗಳಿ 

ಗೊದಗಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ.ರುಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಗನ ವೇಲೆ ಅತಿ 

ಯಾಗಿ ರೇಗಿದೆನಂತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದನಂತರ ಅನನ ವ.ನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ವರ್ಶನೆ ಸುಳಿದು ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ; ಆಗ ಎದ್ದು ತನ್ನ ಮಗನಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಗೆ 

ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೋವ್ಯಾಕ.ಲತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೆಲವು ವಮೆ.ದುನುಡಿಗಳಿಂದ 

ಅವನನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದನಂತೆ 

೧೮೮೨ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ನಿನ್ " ಎರೆಹುಳುಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸ.ವ 

ಕಾರ್ಯ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಇದೇ ಅವನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 

ಕೊನೆಯ ಗ್ರಂಥ. ಎರೆಹುಳುಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಣಿತವಾಗಿವೆ. ಅಹೋ 

ರಾತ್ರಿಯೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊರೆದು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ ಸಣ್ಣ 

ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ಜೀರ್ಣ ರಸಜೊಡನೆ ಚಿಕಿತ ಆ 

ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೆ.ಳುಗಳು ಮಲದ್ವಾ ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುವು. 

ಹಾಗೆ ಹೊರಬೀಳುವ ವ.ಣ್ಣು ಉತ್ತ ಮವಾದ ಗೊಬ್ಬರ. ಎರೆ ಹುಳುಗಳ 

ಗುಂಪು ನಿರಂತೆವೂ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ರುವುದರಿಂದ ಕೆಳಮಣ್ಣು 
ವೆ. (ಲ್ಮಣ್ಣಾಗುವುದು; ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲನತಾ- ಗುವುದು ; ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

ರಂಧ್ರ Ave ಗಿ ಗಾಳಿ ನೀರುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನಕಾಶ ವಾಗ.ವುದು; ಸಸ್ಯಗಳ 

ಬೇರುಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು AE ಒಂದು ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರೆಹಳ.ಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಟ£ 

ಗಳಷ್ಟು ನ.ಣ್ಣನ್ನು ನ್ಲೇಲಕ್ಕೆ ತಂದ: ಹಾಕುವುವೆ:ದು ಡಾರ್ವಿನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿ 



೧೫೨ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ನಿನ್" 

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಎರೆಹುಳುಗಳ ಕಾರ್ಯವಹೋನ್ನ ತಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ 

ರಂಗ್ಳಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 

ಭಾಗ ಈ ಹುಳುಗಳ ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಒಂದಿರುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ 

ಕೊಂಡರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಎರೆಹುಳುಗಳು 

ಕೊನೆಯ ಗ್ರಂಥ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿದೇನಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ನೇಗಿ 

ಲಿನೋಸಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉತ್ತು ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿ 

ಸ.ತ್ತಾ ಬಂದಿನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಅನಂತ 

ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ದೀನ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಿಯ ಸೇವೆ 

ಯನ್ನು ಡಾರ್ನಿನ್ ಕೊಂಡಾಡಿ ಈ ದಿನದ ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅವು ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನನನ. ಖುಣಿಯಾಗಿರುನನೆಂದು ಹೇಳಿರು 

ವನು. ಸಸ್ಯಗಳ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವಿಸುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯ 

ಗಳಿಗೆ ತಾನೆಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆಯೆ.ಬ.ದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಕಿ ಅವು 

ಕೈತಥಿಗೆ ಎಸ್ಟೊಂದು ನೆರವಾಗುವುವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಲಂಡನ್ನಿನ "ಮಕ್ರೆ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ? 

ದವರು ಪ್ರಕಟಸಿದ್ದರಷ್ಟೆ. ಈ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಅವರೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 

ಎರೆಹುಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಗ್ರಂಥ ಬಹು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧ 

ವಾಗುತ್ತಿ ದ್ದರೂ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾದುದು ಅವನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. 

ಈ ಗ್ರಂಥಸ್ರಕಟನೆ ಮುಗಿದೊಡನೆ " ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂಡೆ ನಾನು ಅಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು 
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದ.ಕೊಂಡು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟನಂತೆ. ತನ್ನ ಬಾಳಿನ 

ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಮಹಾನುಭಾವಿ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ; ತನ್ನ ಜೀಹದಲ್ಲಿ9ಕೃ ಕ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಕ್ರಿದ್ದುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಿರಬೇಕು. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಲವು ಕಿಂಗಳ.ಗಳ 

ತನಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ನನ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ವರ್ಷ 
ಅವನ ಅಣ್ಣನಾದ ಇರಾಸ್ಮಸ್ಸನು ತನ್ನ ಎಸ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ವಯಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 



ಟಾಲರ್ಕ್ಸ್ಸ ಹಾರ್ನಿನ್' ೧೫೩ 

ಕಾಲವಾದನು. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ನೆರೆತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯತನದ 
ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೆನಸಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಈ 

ಬಾಂ ಧವ್ಯ ಹೆರಿದು ಹೋದಾಗ ಅವನ ಮೃ ದು 

ಹೃದಯ A 

೧೮೮೨ ೫. ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಡಾರ್ವಿನ್ 

ಸುಮಾರು ಗೆಲ.ವಾಗಿದ್ದನು. ಅನಂತರ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಏಕಪ್ರಕಾರ 

ಕುಂದುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ಹೈದಯಕೋಶ ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ರಕ್ಷ ಚಲನೆ 

ಮಂದವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶರೀರ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ನಶಿ 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸುತಾ ಬಂದು ವಹಡಿಯ ವೆ.ಟಿ ಲುಗಳನ್ನು ಹತಿ 
ಮರಣ ತಿ ಟೆ ಪ "ಎ 

ಇಳಿಯ ವುದೂ ಕಷ್ಟ ವಾಯಿತು. ಆದರೂ ತನ್ನ 

ಸಂಶೋಧನಾಲಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿದವನ ಲ್ಲ; ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಮಲಗಿ 

ದನನೂ ಅಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೮ ಯು ಗುಡಾ ರ ತಾನು ಹೊರಗಿನಿಂದ 

ತಂದಿದ್ದ ಯಾವುಜೋ ಸಸ್ಯವೊಂದನ್ನು ಊಟನಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ 
ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಓದಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 

ಅಂದಿನನಕೆಗೂ ಅವನ ದೇಹಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ಕಟಾವಸ್ಥೆ ಗೇನೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲನೆಂದು 

ಅವನ ಹತ್ತಿ ರವಿದ್ದವರು ಹೇಳುವರು. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಹೃದಯದೌರ್ಬಲ್ಯ 

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೂಸ 
ಲಾಗಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ದಿನನನ್ನೂ ಆ ಮಹಾಪೂಜೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಡಾರ್ವಿನ್ 

೧೮೮೨ನೆಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಬುಧವಾರ ತನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕ 

ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿ ಕ್ಲಿ ಇಹಲೊಸದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. 

ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಗ್ರಂಥ ಸ | ಕಟಿವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಕೆ 

ಭೆಳೆಯಲಾಥಿಭಿಸಿದ್ದ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಕರ್ತೆ ಅವನ ಕಾಲಾನಂತರ ಮಹಿಮಾ 

ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿತು. ದೇಶಾದ ಂತವೂ ಪೂಜ ನಿಸರ್ಗವಿಜ್ಞಾ ನಿಯ ನಿಧನ 

ಕ್ಳುಗಿ ಮಾಜ ಅವನ ಸೇನೆಯ, ನ್ನು ಸ ಒರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಸಾರ್ನಜನಿಕ ವನ್ನ ಉರ್ಯಮಹೋನ್ನ ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಾರಂ 
ಸಂತಸ 

ಭಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹ.ಟ್ವ ಬಾಳಿ, ತಮ್ಮ 

ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನೆ.ಹಾಪುರಸನಾದ ಅನನ ಸೌವ್ಯಮೂರ್ತಿ ಗೊಪ್ಸುನಂಥ 

ಅಣ್ಣನ ಮರಣ 



೧೫೪ ಚಾರ್ಟ್ ೯ ಡಾರ್ನಿನ್ 

ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ಬಯಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ 

ಯಶೋದುಂದುಭಿಯನ್ನು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಮೊಳಗಿಸಿದ ಮಹಿಮ 

ರನೇಕರು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ಮಶಾನಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಶವದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 

ವಿಶಾರದನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ 
ನ್ಯೂಟನ್” ಮಲಗಿ ಥಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಅಲ್ಲೇ. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು 

ಅಡಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಶ್ಮಶಾನವೇರ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯ 

ವಾಯಿತು. 

೧೮೮೨ನೆಯ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೬ನೆಯ ದಿನ. ಅಂದು ಶವಸಂಸ್ಕಾರ 

ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ಮಶಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿತ್ತು. ರಾಜಕಾರಣಸಟ.ಗಳ್ಳು 

ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕಲಾವಿದರು ಅಗಣಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕೆದು 

ಕಾದಿದ್ದರು. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಕ್ತಿಗೌರವಪೂರಿತ ಸಂತಾಸವನ್ನು 

ಸೂಚಿಸಲು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ತಮ್ಮ 
ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವು. ಕೂಲಿಕಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು 

ನಾಡಿನ ಅಪ್ರಕಿಮ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳವಕೆಗೂ ನೆರೆದು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿ 
ದ್ದರು. ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಪರಮ ಮಿತ್ರರೂ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂಡಿತರೂ 

ಆದ ಹಕ್ಸಿ, ಹೂಕರ್, ವ್ಯಾಲೇಸ್, ಲಯ.ಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಗತಿಸಿದ 
ಮಹಾನುಭಾವಿಯ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಾಸ್ಮರಣೆಯ ಗೌರವಫೂರಿತ 
ಮೌನದಿಂದ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಕಾರ್ಲ್ರೆಲಿನ ಪಾದ್ರಿ 

ಗಳು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಅವರು 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸ್ಮಾರಕಬೋಧನೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಪಾರ 
ಜನರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ « ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ವ.ತ್ತಾರೂ 
ಮಾಡದಿದ್ದ ವ.ಹಾಕಾರ್ಯವೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವನು. ಮೌನವಾಗಿದ್ದು 
ಜೊಂಡು ಜ್ಞಾ ನಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾ ಂತಿಯಂಟುಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ 
ಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಯಃಗಪುರುಷನಾಗಿರ.ವನು. ಆವನ ಆ 
ಕಾರ್ಯ ಹಲವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು 



ಟಾರ್ ಡಾರ್ನಿನ್ ಗಿ೫೫ 

ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರನು' ಎಂದ. ನುಡಿದು ಅವನ ಮಹೋನ್ನತ ಸ್ಥಾನ 

ವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಒಪ್ಪಿ . ಡಾರ್ವಿನ" ತನ್ನ ಪ್ರಕಿಭೆಯ ಮಹಾ 

ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು, ಇಂಕಿಸಹನೆಗಳಿಂದ 

ದುಡಿದ) ಸತ್ಯಾ ನ್ವೇಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯ 

ನಾದನು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. 

" ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಆಬೆ'ಯಲ್ಲಿ ಅಂಗ್ಲರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀರಾಗ್ರಣಿಗಳನೇಕರ 
ಸ್ಮಾರಕಗಳಿವೆ. ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಕನೀಶ್ವರರು, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳು, 

ಸಚಿನಶ್ರೇಷ್ಟರು, ನೀಠಾಧೀಶ್ವರರು, ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಪುರ.ಷರು ಅಲ್ಲಿ ಚಿರ 

ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವರು. ಒಂದ. ಬೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅನರಲ್ಲಾರೂ 

ಮಾನವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ನ ನಷ್ಟು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗೀಡು 

ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲನೆನ್ನ ಬಹುದು. ಮಾನವಕೋಟಗೆ ಅವನು ಮಾನಸ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಕೈ ಮಿಗಿಲಾಗಿ 
ಜನತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದಿಸು 

ತಿರುವ ಕವಿಪುಂಗವರ ಬಳಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಸ್ಫಾನವನ್ನು ಪಡೆದ.ದು 

ಅಸಮಂಜಸವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯಕೈಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇಕೋ ವಿಜ್ಞಾನಸಂಶೋ 
ಧನೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಡಾರ್ನಿನ್ನನಲ್ಲಿ ಕನಿವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಬ್ಬರ ಆತ್ಮ 

ತೇಜಸ್ಸೂ, ಪ್ರಕಿಭಾಸಂಪತ್ತೂ ತುಂಬಿದ್ದುವು. 

ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಕಾಲಾನಂತರ ಮತವಾದಿಗಳನೇಕರು ಅನನ ಮಹಾ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನರಿತುಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸುವುತಾದರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ 

(ಇದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಯುಗ? ಎಂದು ಹೊಗಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ 

ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ, ವಿಜ್ಞಾ ನಪ್ರೇಮಿಗಳೂ, ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 

ಅನನ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಕಾಯಿಯಾಗಿಸುವಂಥ 

ಸ್ಮಾರಕವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾ ನಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಮಾರಕನಿಧಿಯನ್ನು 

ತೆರೆದರು. ಯೂರೋಪಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ, ಬ್ರಿಟಿಷ" ಸಾಮ್ರಾ 

ಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆಳಂದಲೂ ಬ್ರೆಸಿಲ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮೊದಲಾದ 

ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಕಿ ಬೇಕೆ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಮಾರಕನಿಧಿಗೆ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ 

ವಾಯಿತು. ಕೂಲಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾದ್ರಿಗಳನಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನರ್ಗದನರೂ 
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ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಹಸ್ರ 

ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿಸಿದರು. 

ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಿತಿಯವರು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಪ್ರತಿಷೆಯೊಂದನ್ನು ತಯಾ 
ರಿಸಿ ಬ್ರಿಟಷ್ ವ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾ ನಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. 

ಶಿಲ್ಪಕಲಾವಿಶಾರದರಾದ ಬೋಹೆಮ'ರವರು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು 

ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ೧೮೮೫ನೆಯ ವರ್ಷದ ಜೂನ" ಒಂಒತ್ತ ನೆಯ ದಿನ 

ವೇಲ್ಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರರು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು 

ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಸರಳ 

ಸ್ವಭಾವ, ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರಕ 
ಪ್ರತಿಮೆ ಬ್ರಿಟಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯವ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅನಕಿದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 

ಅದರ ಸಮೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಮರವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಿ 

ಡಾರ್ಪಿನ್ಯನೆ ಜಾತಿಯ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರುವರು. ಯಾತ್ರಿಕರು 
| ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡು 

ವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ವೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೂರಿನಾಳೆಗಳು ಅವರ ಮನ 

ವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುವು. ಅವನ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು 

ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆರವಾದುವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರಲೋಸ್ಕರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರುವುದು. 

ಡಾರ್ನಿನ್ « ಬೈಒಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ವಿಕಾಸತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ 
ನಾಸ್ತಿಕ 'ನೆಂದು ಹೇಳಶಕ್ಕವರು ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇವಲ 
ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಶರಣುಹೋಗತಕ್ಕವರೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಂದೊ ಯಾರೊ 

ಬರೆದಿಟ್ಟ ಆಭಾರ ಸನಾತನವಾದ.ದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ 

pics ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟಸುವರ:--ವಿಚಾರ 
ಗ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಇತರ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತ 

ಮತದ ಮೇಲೆ ವಿಕಾಸವಾದ ಹೆಚ್ಚು ನರಿಣಾನು ಉಂಟುಮಾಡಿತೆಂದು 
ಹೇಳಬಹುದು. ಮತದ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೌಢ್ಯ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾನವನ 
ಮನಸ್ಸು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಯುಗಸ್ರವರ್ತಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು 
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ಪಡೆದು ವಿರಾಜಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಷನು ಮಾನನಕೋಟಗೆ ನೀಡಿದ ದಿವ್ಯ 
ಪ್ರಸಾದನೆಂದಕಿ ಈ ಮಾನಸಸ್ವಾತಂತ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವಿಕಾಸವಾದಿಗಳೂ 

ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೂ ಮಿ:ಗಿಲಾದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ 

ಯೊಂದು ಜಗತ್ತಿ ನಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಇರ.ವರು. ಆ ಮಹಾ 

ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇಂದಿನ ಸಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳ. ತನ್ಮು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುವು. ವಿಕಾಸತತ್ವಜನಕನಾದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಚೇ 

ತನ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾ « ವಿಕಾಸತತ್ವದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ 

ಹೊಂಗಳೆಯೆರಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮನಗಳಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವ:ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂ 

ತಾಯಿತು. ಇಂಥ ಕಲಾಮಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು 

ವಿಶಾಲವಾದ, ವಿಮಲವಾದ, ಕಲಾಪೂರ್ಣವಾದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರಬೇಕು! 

ಇಂದಿನ ಇಡೀ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೇ ವಿಕಾಸದ ತಳಹದಿಯಾದ ಆದಿಜೀವ 

ರಸವನ್ನು ಜಡವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿರ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಂಥ 

ಚತುರಕತಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಫಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕ. ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ 

ನ.ಡಿದು ವಿಕಾಸತತ್ವದ ಆಧ್ಯಾಕ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿವರಿಸಿರುವರು. ತನ್ನ 

ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯಲ್ಲೊಂದೆಡೆ. ಮಾನವನ ನೈಕಿಕದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ 

ಸರ್ವರ ಸುಖಶಾಂತಿಯೇ ಉಚ್ಚ ನೈತಿಕದೃಷ್ಟಿ 'ಯೆಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ 

ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹಿರುವನು. ಎಲ್ಲ ಮತಗಳೂ ಇಂಥ 

ಉನ್ನತ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ ಕ್ಲೈಸ್ತಮತಕ್ಕೆ 

ನಿರೋಧಭ: ನನೆಯನ್ನೆಂದೂ ಸಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತವನ್ನು 

ಖುಡಿಸುವವರನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೈ ಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 

ಹಲವಂಶಗಳು ಹುಸಿಯೆಂದು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅಷ್ಟ 

ರಿಂದಲೇ ಅನನನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕನೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 

ಅನನು ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ 

ಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಚಾರಪರನಾಗಿ ನಿಜ್ಞಾನಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಹಲವು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹಿದನು. ಆ ತತ್ವ 

ಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತಮತದ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದುದೇನೋ 

ನಿಜ ಅದರೆ ಡಾರ್ನಿನ" ಮತ ದ್ರೋಹಿಯಲ್ಲ. ಆ ನಂಭಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳೆಂದು 
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